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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΜΗΔΩΝ
ΑΔ

Αξρή Διέγρνπ: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα
αξρή ή νληφηεηα, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηε
δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ε νπνία
νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα θάζε Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο
νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ.

ΑκεΑ

Άηνκα κε αλαπεξία. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε
θηλεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία (πξνβιήκαηα
φξαζεο θαη αθνήο) ή/θαη ςπρηθή/λνεηηθή/ γλσζηηθή θ.ιπ.
αλαπεξίεο

ΑΔΠ (Αλαιπηηθέο
Πξνφδνπ)

Αλάθηεζε

Δθζέζεηο

Δθζέζεηο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ
πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηνλ επηηφπνπ έιεγρν
θαη
πηζηνπνίεζε
ηνπ
θπζηθνχ
θαη
νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ζ
επηζηξνθή
ησλ
αρξεσζηήησο
ή
παξαλφκσο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ ιαβφληα γηα κε λφκηκε
αηηία.

ΑΠΗ

Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή
δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο
µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη
αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή
ησλ ΔΘ

ΑΠ

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη
πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ
ηνπο.

Αρξεσζηήησο
Πνζφ

Θαηαβιεζέλ Θάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο
παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία
αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο.

ΓΓΔ / ΔΤΔΓ Δκπ.

Γεληθή
Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ
/
πληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γξάζεσλ
Δκπνξίνπ

ΓΑ

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή
δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ
νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
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επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γεκφζηα Γαπάλε

Θάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ
πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ησλ
Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ
ζηα
πιαίζηα
ησλ
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο
θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Θάζε ζπκκεηνρή ζηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ
ή ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ
πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 2004/18/EΘ
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
31εο Καξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ λνείηαη σο παξεκθεξήο δαπάλε.

Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε

Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Θνηλνηηθήο θαη
Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο
ζπγρξεκαηνδφηεζήο
ηνπ
απφ
ηα
Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη
αλάινγε ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη.

Γηθαηνχρνο

Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε,
αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε
πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη
δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ
κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε.

ΔΔ

Δπξσπατθή Έλσζε

Eπξ. Δπηηξνπή

Δπξσπατθή Δπηηξνπή

ΔΠ

Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα:
Έγγξαθν
ην
νπνίν
ππνβάιιεηαη
απφ
ην
Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο
θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην
νπνίν θαζνξίδεη µηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε
ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα
επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνκή ελφο Σακείνπ ή, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη
«Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 2007-2013», µε ηε
ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ.
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ΔΠΑΔ

Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»

«Αληαγσληζηηθφηεηα-

ΔΠΑ

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ
θαηαξηίδεηαη
απφ
ην
Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο
θαη
Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν µε ηελ Δπηηξνπή ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη ην νπνίν
απνηειεί κέζν αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Σακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΘΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.

ΔΤΓ ΔΠΑΔ

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «ΑληαγσληζηηθφηεηαΔπηρεηξεκαηηθφηεηα»

ΔΦΓ

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην
Λ.3614/07 (άξζξν 4 παξ. 4γ): Θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο
θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί
θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε
µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο. Ωο ελδηάκεζνο
θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή
αλαπηπμηαθή
αλψλπκε
εηαηξεία
ΟΣΑ,
κεηά
απφ
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ,
πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα
έρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα δηαζέηεη
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο ή ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ
ζχκβαζε αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα
δηαρείξηζεο.

ΔΦΔΠΑΔ

Δλδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
2007-2013 (ΔΠΑΛ ΗΗ)

€
Ηδησηηθή ζπκκεηνρή

Δπξψ
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα
ηελ πινπνίεζε ελφο ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην
άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ
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Ίδηα ζπκκεηνρή

Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ (ρσξίο δαλεηζκφ) πφξσλ
έλαο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ

ΟΠ

Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα:
ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ
επελδπηηθνχ λφκνπ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ. Σα έληππα, πνπ κε επζχλε ηεο ΓΑ ή ηνπ
ΔΦΓ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ.

ΟΠΔ/ΤΠΠΑΑ

Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δληζρχζεσλ: χζηεκα πνπ
ζα αλαπηχμεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ
εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα
δηαρεηξηζηεί, ην νπνίν ζα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.

Παξαηππία

Θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία
πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη
ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ην γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ
θαηαινγηζκφ
ζηνλ
θνηλνηηθφ
πξνυπνινγηζκφ
αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο.

ΠΓΔ

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ

Πξάμε/Δξγν ΔΠΑΔ

Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε
δηαρεηξηζηηθή
αξρή
ηνπ
νηθείνπ
επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη
πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη.

ΑΔ

πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ

ΓΔ

χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ

ΤΠΟΗΑΛ ή ΤΠΠΑΑ

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
ή
Τπνπξγείν
Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο

ΤΠΑΤΓ

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
εθδηδφκελε ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3614/07,
κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ
πζηήκαηνο
δηαρείξηζεο
ησλ
επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα είλαη ε
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14053/ΔΤ1749/27.03.08 (ΦΔΘ 540Β) φπσο ηζρχεη.
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο

Φνξέαο ηεο Δπέλδπζεο
Φνξέαο πινπνίεζεο

Σν Τπνπξγείν ή ε Πεξηθέξεηα ή ε Λνκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε απφδνζεο ησλ
πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα
δηαρείξηζεο
ζηελ
πεξίπησζε
πξάμεσλ
θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ.
/ Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ
ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο.

1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ
ΥΔΡΑΙΩΝ
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ
ΟΓΙΚΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ»
Ζ απειεπζέξσζε ησλ επαγγεικάησλ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν θαη
εηδηθφηεξα ε ςήθηζε ηνπ Λφκνπ 3887/10 πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε ζεκάησλ
Υεξζαίσλ Οδηθψλ Δκπνξηθψλ Κεηαθνξψλ, δεκηνπξγνχλ έλα λέν δπλακηθφ
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη επαγγεικαηίεο νδεγνί θαη εηαηξείεο ρεξζαίσλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ.
Σν πξφγξακκα έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εηαηξεηψλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πξνζβιέπνληαο ζηελ
επίηεπμε πνηνηηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κε ρακειφ θφζηνο, ηε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ηε κείσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, θαζψο θαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Ζ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ απηψλ ζα επηθέξεη κείσζε θφζηνπο θαη αζθαιή κεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ
πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή.
Ζ κεηαθνξά εππαζψλ ηξνθίκσλ πνπ απαηηνχλ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα απηέο ηηο
κεηαθνξέο (Λ 2006/92 ζπκθσλία ΑΣΡ) θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη
κεγαιχηεξε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπληήξεζεο – ςχμεο,
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ κε λέαο ηερλνινγίαο θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα
κεησζεί ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εππαζψλ ηξνθίκσλ ( θεπεπηηθά, γάια,
ςάξηα, θξέαο, θξνχηα θιπ)
Ζ αλάγθε ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ
πνιπηξνπηθψλ θαη δηαηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ πνπ
εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ κε κνλάδεο θφξησζεο, νη νπνίεο έρνπλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαιεηηνπξγ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο
εξγαζίεο κεηαθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην έλα κεηαθνξηθφ κέζν
ζην άιιν, ζπκκνξθνχκελσλ πιήξσο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο
γηα Αζθαιή Δκπνξεπκαηνθηβψηηα (CSC) θαη άιισλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεηαθνξψλ ζηελ λεζηψηηθε Διιάδα,
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απαηηεί ηελ ελίζρπζε πξνκήζεηαο κνλάδσλ θφξησζεο θαη εμνπιηζκνχ
ππνζηήξημεο ηνπο.
Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ θιάδνπ, εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ
κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, αθνχ νρήκαηα λέαο ηερλνινγίαο, δηαζέηνπλ
ζπζηήκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο.
Σα θνξηεγά δεκφζηαο ρξήζεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε
35.000 εθ ησλ νπνίσλ ηα 22.000 είλαη εζληθψλ κεηαθνξψλ, 10.000 είλαη
λνκαξρηαθά 2.000 είλαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη ηα ππφινηπα είλαη
βπηηνθφξα.
Οη εζληθέο νδηθέο κεηαθνξέο αλαινγνχλ ζην 98% ησλ
κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηα ινηπά κέζα πνπ εθηεινχλ κεηαθνξέο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζπκβάινπλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ
εκπνξεπκάησλ.
Απφ ην ζχλνιν ησλ απηνθηλεηηζηψλ κφλν ην 5% πεξίπνπ είλαη νξγαλσκέλν
ζε εηαηξείεο θαη κφλν ην 1% ζε Α.Δ θαη ΔΠΔ.
Ζ θπβέξλεζε κε ηνλ Λφκν 3887/10 ζηνρεχεη λα αιιάμεη ην ππάξρσλ
θαζεζηψο θαη κε ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα λα βνεζήζεη ζηελ ίδξπζε
κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαθνξψλ κε ζχγρξνλεο
εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεο, logistics, παξθηλγθ, θιπ.).
Οη επελδχζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ρεξζαίνπ εκπνξεπκαηηθνχ
κεηαθνξηθνχ έξγνπ, είλαη πιένλ κνλφδξνκνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην
πξφγξακκα
ζρεδηάδεη
ηε
δξάζε
«ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ
ΥΔΡΑΗΩΛ
ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΗΘΩΛ ΟΓΗΘΩΛ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ» πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε
ζηνρεπκέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ, απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο ηδηνθηήηεο
νρεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
Κέρξη ζήκεξα ν ηνκέαο απηφο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, αλ θαη ζπκκεηέρεη
ζε πνζνζηφ 7% ζην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, δελ έρεη εληζρπζεί απφ εζληθφ ή
επξσπατθφ πξφγξακκα.
Σκοπόρ ηηρ δπάζηρ είναι να εξαζθαλίζει ζηο μεγαλύηεπο δςναηό
βαθμό, ζηιρ ενιζσςόμενερ επισειπήζειρ:


πλζήθεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο
ηνπο ζέζεο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Λ3887/10
θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο.



Γπλαηφηεηα ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεκνλσκέλσλ
νδεγψλ-επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί αλακθίβνια ζε εζσηεξηθφ κε
πγηή αληαγσληζκφ θαη δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη
επίηεπμεο
νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο,
αμηνπνηψληαο
πξνεγκέλεο
ηερλνινγίεο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο,



Κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξηθνχ έξγνπ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ.



Πξνυπνζέζεηο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ εθαξκνγήο
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εθπαίδεπζεο
νδεγψλ,
ρξήζεο
ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο
γηα
ηελ
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απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κεηαθηλήζεσλ
νρεκάησλ, κείσζε
αγνξψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζέξβηο θαη
εθαξκνγήο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ο εθζπγρξνληζκόο ησλ εηαηξεηώλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ, ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο
θαη επαγγεικαηίεο νδεγνχο λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο
αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαζψο θαη λα
πξνζαξκφδνληαη ηαρχηεξα ζηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπνξηθψλ θαη
θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, εμαηηίαο απηήο.
Δθηφο ησλ ζεκαληηθψλ θαη άκεζσλ σθειεηψλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ε
δξάζε ζπκβάιιεη γφληκα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ ηεο
ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην εθζπγρξνληζκφ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ
γεληθφηεξα.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€
(Γεκφζηα Γαπάλε), γηα ηηο πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο ,κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη
κεζαίεο επηρεηξήζεηο.

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000€ ηα 10.000.000€
θαηαλέκνληαη γηα ηηο πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο
κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α
, 7β θαη 7γ ηνπ Λ3887/2010 θαη ηα ππφινηπα 20.000.000€ γηα ηηο
λέεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ 3887 (30/10/2010) κε
λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ θαη ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο, πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ ππφ ηε κνξθή Α.Δ θαη
Δ.Π.Δ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε θάπνηα απφ ηηο
παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο, ην αδηάζεην πνζφ ζα κεηαθέξεηαη ζηελ άιιε
θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο
ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κέζσ ησλ παξαθάησ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.

1.
Πνζφ
9.250.000€
απφ
ην
Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα
«Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ
ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή
ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηώ Πεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο
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Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα
γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ησλ ΚΚΔ» .
2. Πνζφ 6.000.000€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αηηηθήο πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα
θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006).
3. Πνζφ 9.000.000€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΜαθεδνλίαοΘξάθεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007)
5337/26-10- 2007απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ
(CC1 GR161UPO008)
4. Πνζφ 750.000€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΜαθεδνλίαοΘξάθεο (Γπηηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007)
5337 /26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ
(CC1 GR161UPO008).
5. Πνζφ 4.500.000€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Θεζζαιίαοηεξεάο Διιάδαο-Ηπείξνπ (ηεξεά Διιάδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄
αξηζ Δ(2007) 5332/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε
απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO01)
6. Πνζφ 500.000€ απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Κξήηεο θαη
Νήζσλ Αηγαίνπ (Νόηην Αηγαίν) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007)
5439/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ
(CC1 GR161UPO002).
Ζ δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Διιεληθφ δεκφζην.
Απνζηνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη :
(α) ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε
θαη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηε
κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη
(β) ε ζπκβνιή ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ
ζηελ Θνηλφηεηα, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ
δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ,
θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ.
Ζ
ρξεκαηνδφηεζε
γίλεηαη
απφ
ην
Δπηρεηξεζηαθφ
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».

Πξφγξακκα

3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ζ

δξάζε

«ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

ΥΔΡΑΗΩΛ
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ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ» ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο
νξίδνληαη ζηελ απφθαζε εθρψξεζεο (Α.Π………) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ
ΠΔΠ ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ Κεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ, ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ
(ΔΤΔΓ/Δκπ) θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ).

4. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ
–
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΛΑΙΙΟ

Ιακβάλνληαο ππφςε
Σν ζεζμικό πλαίζιο οδικών μεηαθοπών εμποπεςμάηων (Νόμοι,
Αποθάζειρ,

Πποεδπικά

Γιαηάγμαηα,

Υποςπγικέρ

Αποθάζειρ,

Κανονιζμούρ)
1. Νόμορ 1959/1991 «Για ηιρ οδικέρ μεηαθοπέρ, ηιρ επικοινωνίερ και
άλλερ διαηάξειρ»
2. Ν. 2244/94 (ΦΔΚ 168/Α/1994) όπωρ ιζσύει,
3. Ν. 2308/95 (ΦΔΚ 114/Α/1995),
4. Ν.2438/96 (ΦΔΚ 211Α)
5. Νόμορ

2465/1997

«Θέμαηα

απμοδιόηηηαρ

ηος

Τποςπγείος

Μεηαθοπών και Δπικοινωνιών»
6. Νόμορ 2801/2000 «Ρςθμίζειρ θεμάηων απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος
Μεηαθοπών και Δπικοινωνιών και άλλερ διαηάξειρ»
7. Πποεδπικό

Γιάηαγμα

346/2001

«Πποζαπμογή

ηηρ

Δλληνικήρ

νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηων οδηγιών 96/26 ΔΚ και 98/76 ΔΚ
ηος ςμβοςλίος, Πεπί πποζβάζεωρ ζηο επάγγελμα ηος οδικού
μεηαθοπέα εμποπεςμάηων και επιβαηών και αμοιβαίαρ αναγνωπίζεωρ
ηων διπλωμάηων, πιζηοποιηηικών και άλλων ηίηλων πος διεςκολύνοςν
ηην ππαγμάηωζη ηος δικαιώμαηορ εγκαηαζηάζεωρ ηων μεηαθοπέων
αςηών ζηον ηομέα ηων εζωηεπικών και διεθνών μεηαθοπών»
8. Νόμορ 3446/2006 «Για ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία απσών ελέγσος
για ηην κςκλοθοπία ηων οσημάηων – Ρςθμίζειρ για ηιρ επιβαηικέρ
μεηαθοπέρ και άλλερ διαηάξειρ»
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9. Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/03-12-2007) «Γιασείπιζη, Έλεγσορ και
Δθαπμογή

αναπηςξιακών

παπεμβάζεων

για

ηην

ππογπαμμαηική

πεπίοδο 2007-2013» όπωρ εκάζηοηε ιζσύει,
10.Ν.3752/2009 (ΦΔΚ 40/Α/04-03-2009) «Σποποποιήζειρ επενδςηικών
νόμων και άλλερ διαηάξειρ»,
11.Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53 Α / 2010)
12. Νόμορ 3887/2010 «Οδικέρ Δμποπεςμαηικέρ Μεηαθοπέρ»
13.Πποεδπικό Γιάηαγμα 431/24-11-1995 «Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ
νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ ηος ςμβοςλίος ηων
Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων 92/106/ΔΟΚ ηηρ 7ηρ Γεκεμβπίος 1992
θέζπιζη

Κοινών

Κανόνων

για

οπιζμένερ

ζςνδςαζμένερ

εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ μεηαξύ ηων Κπαηών Μελών»
14. Π.Γ.98/1996 (ΦΔΚ 77Α)
15.Απόθαζη ηος Τποςπγού Οικονομίαρ & Οικονομικών 14053/ΤΠΑΤΓ
1749/27.3.08 (ΦΔΚ 540/Β/27.3.08) όπωρ ιζσύει,
16. Απόθαζη εκσώπηζηρ απμοδιοηήηων, με Α.Π…… ηος ΔΠΑΔ και ηων
ΠΔΠ ζηην ΔΤΔΓ /ΔΜΠ και ζηον ΔΦΔΠΑΔ
17.Δςπωπαϊκό Κανονιζμό (ΔΚ) απιθ. 1998/2006 για ηην εθαπμογή ηων
ενιζσύζεων ήζζονορ ζημαζίαρ (De Minimis),
18.Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθμ. 800/2008 ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 6ηρ Αςγούζηος
2008 (Γενικόρ κανονιζμόρ απαλλαγήρ καηά καηηγοπία)
19.Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ.1083/2006 ηηρ Δπιηποπήρ (Γενικόρ Κανονιζμόρ
παπεμβάζειρ
Γιαπθπωηικών Σαμείων, ανηικαθιζηά ηον Καν.
1260/1999)
20. Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ.1828/2006 ηηρ Δπιηποπήρ (Κανονιζμόρ για ηη
θέζπιζη κανόνων για ηην εθαπμογή ηων 1083/2006 και 1080/2006
κανονιζμών).
21. Κανονιζμόρ (ΔΚ)1080/2006 (Κανονιζμόρ για ηο Δςπωπαϊκό Σαμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ , ανηικαθιζηά ηον Καν. 1783/99),
22. Κανονιζμόρ 1071/2009 «ζσεηικά με ηη θέζπιζη κοινών κανόνων
όζον αθοπά ηοςρ όποςρ πος ππέπει να πληπούνηαι για ηην άζκηζη
ηος επαγγέλμαηορ ηος οδικού μεηαθοπέα και για ηην καηάπγηζη ηηρ
οδηγίαρ 96/26/ΔΚ ηος ςμβοςλίος»
εκεηψλνληαη επίζεο ηα εμήο:
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1. Σα παξερφκελα απφ ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή
ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
2. Ο παξψλ νδεγφο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ
κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 5 πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΛ ΗΗ &
4 ΠΔΠ Κεηαβαηηθήο ηήξημεο).
3. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο
ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απνηππψλνληαη ζην Θεθ. 2.
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο
πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο. ην
πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε
βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα. Γειαδή, ε βαζκνινγία βάζεο (50%) απνηειεί αλαγθαία,
αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε κηαο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.
Σν πξφγξακκα δελ πξνβιέπεη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο.
4. ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ ΔΠΑ ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
Θαλνληζκφ ΔΘ 1083/2006 (άξζξν 16) ηεο Δ.Δ.
5. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα
πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο
15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο (De Minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ
Θαλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή
ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
100.000 επξψ (γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία
ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν (2) πξνεγνύκελα
νηθνλνκηθά έηε) πξηλ από ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξόηαζεο.
Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ «Όηαν
ηο ζςνολικό ποζό ενίζσςζηρ πος πποβλέπεηαι βάζει ενόρ μέηπος
ενίζσςζηρ ςπεπβαίνει ηο παπαπάνω ανώηαηο όπιο, ηο εν λόγω ποζό
ενίζσςζηρ δεν μποπεί να ςπασθεί ζηο εςεπγέηημα ηος παπόνηορ
κανονιζμού, ούηε ππορ ηο μέπορ πος δεν ςπεπβαίνει ηο ανώηαηο όπιο.
ηην πεπίπηωζη αςηή, δεν μποπεί να γίνει επίκληζη ηος εςεπγεηήμαηορ
ηος παπόνηορ κανονιζμού για ηο ζςγκεκπιμένο μέηπο ενίζσςζηρ ούηε
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καηά ηον σπόνο σοπήγηζηρ ηηρ ενίζσςζηρ
μεηαγενέζηεπο σπονικό ζημείο».

ούηε ζε οποιοδήποηε

Ο έιεγρνο εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο De – Κinimis γίλεηαη φρη κφλν
ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζε επίπεδν «δεδνκέλεο
επηρείξεζεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ)
1998/2006. Ωο «δεδνκέλε επηρείξεζε» λνείηαη κηα εληαία νηθνλνκηθή
νληφηεηα, ε νπνία πεξηθιείεη κηα εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ
θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή εμππεξέηεζε
νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη άιιεο
επηρεηξήζεηο φπσο ε νκάδα ή φκηινο επηρεηξήζεσλ κε θνηλνχο
επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηφζν πξηλ ηελ έληαμε ηεο πξφηαζεο (ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) φζν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (βιέπε
θαη Θεθ. 16 θαη Παξάξηεκα II).
Σν ζεκείν απηφ ζα απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε ειέγρνπ πξηλ ηελ
ππαγσγή, θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ / απόξξηςεο ηεο πξόηαζεο ζε
πεξίπησζε
πνπ
δηαπηζησζεί
ππέξβαζε
ηνπ
νξίνπ
ζψξεπζεο
(100.000,00€) ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
(ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε).
χκθσλα επίζεο κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξ. 1998/2006 / άξζξν 2, παξ.
5, απαγνξεύεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο
θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε
απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε
θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ην φξην ησλ 100.000 επξψ ππνινγίδνληαη
θαλνληθά κφλνλ νη de minimis εληζρχζεηο πνπ έιαβε ε επηρείξεζε θαηά ην
ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη θαηά ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε.
6. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De
Minimis, θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ζε
Τπεχζπλε Γήισζε φιεο νη ρνξεγεζείζεο εληζρχζεηο αλά δεδνκέλε
επηρείξεζε (αλεμάξηεηα εάλ είλαη γηα ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο
δαπάλεο) θαζψο θαη νη ρνξεγεζείζεο άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο κφλν γηα
ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα
απαηηνχκελα ζηνηρεία (ζχκθσλα κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-012011) απφ ηνπο αξκφδηνπο ΔΦΓ θαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη
πξφηαζε πξνο αμηνιφγεζε ζην παξφλ πξφγξακκα, ζα δειψζεη εγγξάθσο
ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, θαη ζηελ
ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, φια ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ
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ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζηα νπνία ελδερνκέλσο
ζπκκεηείρε γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο
ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ
Θαλφλα ΔΘ αξ. 1998/2006 θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αλεμαξηήησο αλ
αθνξνχλ ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα λα ειεγρζεί ε
ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηήξεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De
Minimis.
7. Θα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απνξξένπλ απφ
ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 (Άξζξα 5-9) θαζψο θαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξία (ΑκεΑ) φπσο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο απηνχ.
8. Ο παξψλ Οδεγφο εμαηξεί απφ ηε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζε απηφλ θάζε
επηρείξεζεο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ ξεηψο εμαηξείηαη απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξ. 1998/2006, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1
απηνχ.

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΩ
ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ
Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο
έληαμεο ζην πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο
είλαη ηα παξαθάησ:
Πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην
πξφγξακκα. Ωο ρξφλνο έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία ειεθηξνληθή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην
παξφλ Πξφγξακκα.
Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη θπζηθή ππνβνιή θαθέισλ
πξνηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ.
Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ
πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ. Ζ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κε
θζίλνπζα
βαζκνινγηθή
θαηάηαμε
κέρξη
εμαληιήζεσο
ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 4 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο
ππνςεθίνπο.
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6. ΣΤΠΙΚΔ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΦΟΡΔΙ
6.1

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

-

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο
επηρεηξήζεσλ:
Α) Τθηζηάκελεο Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ
εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (δηεζλψλ θαη κε) θαη νη νπνίεο
ηαμηλνκνχληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΘΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο
κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα
ΗΗΗ) θαη έρνπλ αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
31/12/2008, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε θαη νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή
κνξθή φπσο νξίδεηαη απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α, 7β θαη 7γ ηνπ Λ
3887/2010.
Απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ :
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ
νδηθψλ κεηαθνξψλ (ΓΗΔΘΛΩΛ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΩΛ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηα πιαίζηα ην Λφκνπ 3887/10 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ
Απαζρνινχλ έσο 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθ. επξψ ή ην χςνο ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθ. Δπξψ.
Ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην
λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο.
Β) Νέεο θαη ππό ζύζηαζε Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο
(start-up επηρεηξήζεηο)
•

Ωο
λέεο
επηρεηξήζεηο
ζεσξνχληαη
νη
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο
ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (δηεζλψλ θαη κε) θαη νη
νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΘΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο

«49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο
κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα ΗΗΗ), έρνπλ αξρίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα
ηνπο κεηά ηηο 31/12/2008 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε. Δπηιέμηκεο
ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α,
7β θαη 7γ ηνπ Λ 3887/2010. Γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Λ 3887 (30/10/2010) επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο
κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ.
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Τπό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα
έρνπλ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ηα νπνία
επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο
ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ.
Ζ απαίηεζε απηή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ. Οη
επηρεηξήζεηο απηέο ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΘΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο

κεηαθνξέο

εκπνξεπκάησλ

θαη

ππεξεζίεο

κεηαθόκηζεο»

(Παξάξηεκα ΗΗΗ). Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα ζα
ζπζηήζνπλ εηαηξεία ΑΔ ή ΔΠΔ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο
αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο.
Τπνγξακκίδεηαη όηη θάζε επηρείξεζε δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν
πξόηαζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο, απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε),
πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
απνξξίπηνληαη όιεο (εμαηξείηαη ε εθ λένπ δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο
εθφζνλ ππάξρεη απφξξηςε γηα ρξεκαηνδφηεζε πξνεγνχκελεο πξφηαζεο πνπ
ππνβιήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε).
Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη φηη θάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κόλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε
ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη
πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρεη, ζα
απνξξίπηνληαη όιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζώπσλ.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 6.2 θαη 6.3.

6.2

Μνξθή θαη Γξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο.

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
νξίδνληαη απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α, 7β θαη 7γ ηνπ Λ 3887/2010. Γηα
εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ 3887 (30/10/2010)
επηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλν νη εηαηξείεο κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ.
Σν αληηθείκελν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (είηε γηα πθηζηάκελε είηε γηα
λέα είηε γηα ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε) πξέπεη λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε
έλαλ απφ ηνπο θσδηθνχο Θ.Α.Γ. 2008 (NACE—αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη)
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ ησλ ρεξζαίσλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΗΗ. Οη θσδηθνί απηνί ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο ή ζηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ή ζηα έληππα θνξνινγηθήο
δήισζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Δ3) ή ζε άιιν ζηνηρείν ηζνδχλακεο
απνδεηθηηθήο αμίαο.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηόρξεζεο
(franchising) θαζώο επίζεο θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
ΚΒ) θαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.

6.3

Πξνϋπνζέζεηο Δπηιεμηκόηεηαο:

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο, νη λέεο θαη ππφ
ζχζηαζε (startup) επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο :
1. Έρνπλ δξαζηεξηφηεηα ή επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα, ε
νπνία ηαμηλνκείηαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΘΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο

«49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα ΗΗΗ).

θαη

ππεξεζίεο

2. Έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ Δζληθή ή/θαη Γηεζλή
δξαζηεξηφηεηα.
3. Πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ

ηνπ

Λ

3887/2010

θαη

ησλ

ζρεηηθψλ

4. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
απφ ηηο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην
50% ηνπ Κέζνπ ξνπ ηνπ Θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο
ηειεπηαίαο 3εηίαο ή δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (2008,
2009 θαη 2010).
5. Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ
θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο 2003/361/ΔΘ
θαη φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ Θαλνληζκνχ 800/2008,
νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ησλ νπνίσλ
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη Δπξψ ή ην ζχλνιν
ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξψ (γηα δχν ζπλερφκελεο
ρξήζεηο). ην Παξάξηεκα Η ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ αλαθέξεηαη ν νξηζκφο
ηεο πνιχ κηθξήο, κηθξήο θαη κεζαίαο επηρείξεζεο
6. Ζ λέα επηρείξεζε πξέπεη λα κελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε
ελίζρπζεο.
7. Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 2 παξ. 2 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο Οδεγνχ).
8. Οη λέεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ.
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9. Οη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δειαδή λα
έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο (ή βεβαίσζε απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή
ηεο). Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη
επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ θάλεη
αίηεζε γηα έθδνζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απνξξίπηνληαη εμ’ αξρήο απφ ην πξφγξακκα.
10. Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
παξφληα Οδεγφ.
11. Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ
έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή
θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δπίζεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα
ππνβιεζνχλ ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή
θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κα ηα νξηδφκελα ζηνλ
θαλφλα ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis).
12. Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ηεο πξφηαζεο (δειαδή αλάιεςε λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειίεο κε
πξνθαηαβνιή, έθδνζε ηηκνινγίσλ, δειηίσλ απνζηνιήο, ζπκβάζεηο θιπ.).
13. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο
ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε
αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο
λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο
πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο
ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη
εμππεξέηεζεο θιπ.).
14. Ζ ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε , ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη, ην αξγόηεξν
κέρξη ηελ εθηακίεπζε ηεο πξώηεο δόζεο ηεο ελίζρπζεο, λα πιεξνί
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
•

•

•
•
•

λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα
πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη,
ΟΣΑ θ.α.),
λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, λα κελ απνηειεί πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, λα κελ
εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο .
λα ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.., λα είλαη θνξνινγηθά θαη
αζθαιηζηηθά ελήκεξε,
λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα,
λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη).

Τπνγξακκίδεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ ζπλζήθεο απνηεινχλ γηα θάζε κία απφ
ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, αζξνηζηηθά, απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Η κε
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ηθαλνπνίεζε θάζε κίαο εμ' απηώλ απνηεινύλ ζπλζήθε απνθιεηζκνύ
ηεο πξόηαζεο. πλεπψο ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ή ε ειιηπήο ή αλχπαξθηε
ηεθκεξίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξφηαζεο ε νπνία δελ ζα αμηνινγείηαη θαη ζα ηίζεηαη ζην αξρείν.

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ ΥΔΡΑΗΩΛ
ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΗΘΩΛ
ΟΓΗΘΩΛ
ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ»
εληζρύνληαη
έξγα
πξνϋπνινγηζκνύ από €30.000 κέρξη €180.000
ε θάζε πεξίπησζε γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ην χςνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Κέζνπ ξνπ ηνπ Θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο
ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008,2009 θαη 2010) ή θαηά πεξίπησζε δηεηίαο

8. ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ
Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
• χκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.1998/2006 ηε Δπηηξνπήο Δληζρχζεηο
ήζζνλνο
ζεκαζίαο
(de
minimis
aid),
70%
ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
•

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΚ) απιθμ. 800/2008
ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 6ηρ Αςγούζηος 2008 (άπθπα 19 και 40) και ηο Υάπηη
Πεπιθεπειακών
ενιζσύζεων
πεπιόδος
2007-13,
25%
ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη 35% ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο

Σν ππφινηπν
θαιχπηεηαη
(επηρείξεζε)
ζχκθσλα κε

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, ζα
κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο
ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ
ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα νδεγφ.

Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή δύλαηαη λα απνηειείηαη από ηδία ζπκκεηνρή ησλ
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ή / θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
«πλππνινγίδεηαη ν αλεμάξηεηνο Δγγπεκέλνο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο βάζε
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξείαο ζπλππνινγηδφκελεο ηεο
απνηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ 3887/10 γηα ηελ έληαμε ζην
πξφγξακκα, πνπ δελ ζα ππνινγηζηεί σο «δάλεην» πνπ πξνζκεηξάηαη ζην
επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο επέλδπζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ
20% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ.
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«ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ»
Ηδία πκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ) (1)
20%
Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε.
25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ δαπαλψλ (De γηα
δαπάλεο
κεζαίσλ
Minimis ή Γ.Α.Θ 800/2008) θαη ην είδνο ηεο επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ
επηρείξεζεο (κηθξή / πνιχ κηθξή ή κεζαία)
ζην
πεδίν
ηνπ
Γ.Α.Θ.
800/2008 (άξζξα 19,40)
35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
γηα δαπάλεο πνιχ κηθξψλ θαη
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ
Γ.Α.Θ.
800/2008
(άξζξα
19,40)
70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
γηα δαπάλεο κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίνπ ηνπ
θαλνληζκνχ De Minimis
Σν
ππνιεηπφκελν
θαηά
Δλ δπλάκεη Σξαπεδηθή πκκεηνρή (2)
πεξίπησζε πνζνζηφ
Ο Γαλεηζκφο (εάλ ρξεζηκνπνηεζεί) ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ
δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή
δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο
κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ.
Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ αλσηέξνπ δαλείνπ λα γίλεηαη θαη κέζσ
αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθόζνλ ππάξρεη μερσξηζηή πξάμε ζηνλ ελ
ιόγσ ινγαξηαζκό, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ην δάλεην
πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ
φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σν επελδπηηθφ δάλεην κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη
ζε ζπλάιιαγκα. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνζθχγεη ζε
δαλεηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο ηεο επέλδπζεο,
είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο πξάμεηο
εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη ρψξα κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ
ινγαξηαζκνχ. Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηόθνη, νη πξνκήζεηεο
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη
ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζώο θαη ηα ινηπά θαζαξά
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνύρνπ.
Ζ δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε θαη
δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Θαη' εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε
εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο) ζε
ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε
κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηεο
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε ηελ νπνία έρεη
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ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκήκα ηνπ
βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν επελδπηήο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηε ζχκβαζε εθρψξεζεο κε ην Πηζησηηθφ
Ίδξπκα ζηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηόθσλ, πξνκεζεηώλ
θαη ινηπώλ εμόδσλ.
Ζ επέλδπζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο
(και ζε διαθοπεηικέρ γεωγπαθικέρ πεπιθέπειερ)
Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε
δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κέρξη έλα (1) έηνο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (από ηην οπιζηική παπαλαβή). Σν πθηζηάκελν
πξνζσπηθφ ππνινγίδεηαη ζε Δηήζηεο Κνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΚΔ) απφ ηελ
Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη
εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Κηζζσηέο Τπεξεζίεο
(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή
ρξήζε 2010 (νηθνλνκηθφ έηνο 2011) θαη απφ ηηο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
Ο έιεγρνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζε ΔΚΔ ηφζν θαηά ην
κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο
Γειψζεηο (ΑΠΓ), νη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην
έληππν Δ7 ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν δηθαηνχρνο ζα νθείιεη λα
επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ρνξεγεζείζαο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζην
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. ηελ
πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ην πνζνζηφ κείσζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο επηρνξήγεζεο, ελψ
γηα ηηο κεζαίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο επηρνξήγεζεο.

9. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΗ
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε:
•

Γεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο, εθφζνλ
ην αίηεκα ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Θαη' εμαίξεζε, δχλαηαη
λα δνζεί πξφζζεηε παξάηαζε ηξηψλ κελψλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο
ηεθκεξησκέλεο αλσηέξαο βίαο.

Τπάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην Θεθ. 14.6 ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
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10. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ
ΔΝΔΡΓΔΙΔ-ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ
ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΓΑΠΑΝΔ

&

Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηώλ - Γαπαλώλ
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα:
κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξ.800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο
Απγνχζηνπ 2008 (άξζξα 19,20) γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη'
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο (ΓΑΘ).
Κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο - Δληζρχζεηο
ήζζνλνο (de minimis aid)
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή
ζην παξόλ Πξόγξακκα.
Θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ
ηελ επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ αηηνχκελσλ δαπαλψλ κε
ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
ΠΟΟΣΟ Ή
Α/Α
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΠΟΟ
ΣΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ DE MINIMIS
1 Θηηξηαθέο εξγαζίεο (αλέγεξζε / δηακφξθσζε) θαη ρψξσλ
ζπλεξγείσλ, ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο
100%
2
Κεηαζθεπή νρήκαηνο (δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε 100%
αγνξά δεχηεξεο θαξφηζαο)
Δμνπιηζκφο θφξησζεο – εθθφξησζεο, ξάθηα θιπ
Δμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
νρεκάησλ
Δμνπιηζκφο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ.
3 Αγνξά νηθνπέδνπ
10%
4 Γαπάλεο γηα ΑΠΔ θαη εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
25% θαη έσο 15.000€
5 Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 10%
6

7

θιπ.
Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
ζε ΒΗ.ΠΔ., Βηνηερληθά Πάξθα.
Δλνηθίαζε νηθνπέδνπ ζε πεξηνρή εθηφο ΒΗΠΔ γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο.
Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά)
Παξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο
έξγνπ
Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ
Κειέηε θαη πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
(Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, θ.α.)
Δλέξγεηεο
πξνψζεζεο
επηρείξεζεο,
δεκηνπξγία
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30%

20%
Έσο €4.000
Έσο €6.000
Έσο €6.000€ έθαζην
πξφηππν πηζηνπνίεζεο
Έσο €8.000
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8

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ηζηνζειίδα.
Γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαη 25%
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο
θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ππεξεζίεο λνκηθήο/δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο / αιιαγήο λνκηθήο
κνξθήο / αιιαγή έδξαο θιπ)

Σο άθποιζμα ηων δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) ππέπει να είναι μεγαλύηεπο ή ίζο ηος 50%
ηων ζςνολικών δαπανών De Minimis.
ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (άξζξα 19,40)
1 Απφθηεζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ ησλ νπνίσλ
νη πξνδηαγξαθέο ππεξβαίλνπλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα ή
απμάλνπλ ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ειιείςεη
θνηλνηηθψλ
πξνηχπσλ
κε
πεξηβαιινληηθή
βειηίσζε. 100%
εκεηψλεηαη φηη επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πξόζζεηεο
επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί
πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην
επίπεδν πνπ απαηηνχλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα (άξζξν 19)
2 Γαπάλεο απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζπλνιηθή
δηάξθεηα 1 έηνπο
- εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 30%
θαλνληζκνχ 800/2008 (άξζξν 40)
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Παξαδείγκαηα-ελάξηα (γηα κηθξή/πνιύ κηθξή επηρείξεζε1)

Α΄ - πλνιηθό Υξεκαηνδνηηθό ρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 180.000
Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο
πλνιηθή Γαπάλε
(ηδησηηθή θαη
δεκφζηα δαπάλε)
Γαπάλεο Με θαζεζηώο De
Minimis Δλίζρπζε (70%)
Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008
Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή
επηρείξεζε (35%)

ύλνια

Γεκφζηα
Γαπάλε

Ίδηα
ζπκκεηνρή

110.000

77.000

70.000

24.500

180.000

101.500

78.500

πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο
56,4%

Β΄ - πλνιηθό Υξεκαηνδνηηθό ρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 120.000
Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο
πλνιηθή Γαπάλε
(ηδησηηθή θαη
δεκφζηα δαπάλε)
Γαπάλεο Με θαζεζηώο De
Minimis Δλίζρπζε (70%)
Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008
Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή
επηρείξεζε (35%)

ύλνια

Γεκφζηα
Γαπάλε

Ίδηα
ζπκκεηνρή

120.000

84.000

0

0

120.000

84.000

36.000

πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο
70%

1

Για μεζαία επιτείρηζη ηο ποζοζηό ενίζτσζης με Γ.Α.Κ 800/2008 είναι 25% και οι πίνακες
ηροποποιούνηαι ανηίζηοιτα. Το ποζό ζηο ζσνολικό τρημαηοδοηικό ζτέδιο είναι ησταίο, ενώ ησταίος είναι
και ο επιμεριζμός ηων δαπανών ανά καθεζηώς ενίζτσζης. Όλα ηα ποζά είναι ζε ΕΥΡΩ (€).
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Γ΄ - πλνιηθό Υξεκαηνδνηηθό ρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 120.000
Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο
πλνιηθή Γαπάλε
(ηδησηηθή θαη
δεκφζηα δαπάλε)
Γαπάλεο Με θαζεζηώο De
Minimis Δλίζρπζε (70%)

Γεκφζηα
Γαπάλε

Ίδηα
ζπκκεηνρή

0

0

Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008
Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή
επηρείξεζε (35%)

80.000

28.000

ύλνια

80.000

28.000

52.000

πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο
35%

Γ΄ - πλνιηθό Υξεκαηνδνηηθό ρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 30.000
Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο
πλνιηθή Γαπάλε
(ηδησηηθή θαη
δεκφζηα δαπάλε)

Γεκφζηα
Γαπάλε

Γαπάλεο Με θαζεζηώο De
Minimis Δλίζρπζε (70%)

15.000

10.500

Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008
Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή
επηρείξεζε (35%)

15.000

5.250

ύλνια

30.000

15.750

πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο
52,5%
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Ίδηα
ζπκκεηνρή

14.250
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ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ DE MINIMIS

10.1 Γαπάλεο γηα ηελ αλέγεξζε / επέθηαζε / δηακόξθσζε
θηηξίσλ θαη ρώξσλ
Οη δαπάλεο αλέγεξζεο/δηακφξθσζεο/επέθηαζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ επί
αθηλήησλ/νηθνπέδσλ πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζην δπλεηηθφ
δηθαηνχρν ηεο ελίζρπζεο ή έρνπλ ελνηθηαζζεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 8
εηψλ δύλαηαη λα είλαη έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο. Οη δαπάλεο
ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ:
• Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ
θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
εμππεξεηνχλ ην εηδηθφ ζθνπφ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη θηηξηαθέο απηέο
εγθαηαζηάζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο ηνπο) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ ζηέγαζε ή/θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ εμνπιηζκνχ θαη
νρεκάησλ ή γηα ρψξν κεηαθφξησζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
πιηθψλ/δξαζηεξηνηήησλ/αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα βξίζθνληαη εληφο
ηνπ ρψξνπ ηεο επέλδπζεο. Οη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο
πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ
αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε / δηαξξχζκηζε
ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο, ρσξίζκαηα θιπ.
Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ
ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο.
Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ παξνρήο ζην λέν ρψξν
εγθαηάζηαζεο π.ρ. ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, αέξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ
αεξίνπ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απηά. Γαπάλεο γηα
ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο δεκηνπξγία αλειθπζηήξσλ,
εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο – θιηκαηηζκνχ, βπηία, ρψξνπο ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ, ρψξνπο ζπλεξγείσλ νρεκάησλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ,
πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, θ.α. (θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ)
• Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ
θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζχκθσλα κε
ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ Τπ.
Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΤΠΔΥΩΓΔ) (βι.
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)
• Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηηο ίδηεο αλσηέξσ
αλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο θαζώο θαη γηα ηε
πξνζβαζηκόηεηα θαη δηεπθόιπλζε δηαρείξηζεο νρεκάησλ.
Οη
δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ

ειίδα 28 απφ 83

ΥΔΓΙΟ ΟΓΗΓΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

•

θηηξίνπ, φπσο αζθαιηφζηξσζε, επηθάιπςε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ
δηαγξάκκηζε, ζήκαλζε, ειεγρφκελε πξφζβαζε, θιπ.
Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
απνζθνπνύλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ,
ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο»
ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΤΠΔΥΩΓΔ) (βι.
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ είλαη ε
έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή φπνηαο άιιεο κνξθήο έγθξηζεο εξγαζηψλ
(Παξάξηεκα IV) εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή
βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
εκεηώλεηαη όηη
Οη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή
παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ
αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ. Ζ πεξίνδνο ηεο
νθηαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο
πξφηαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κίζζσζε ή ε ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε
παξαρψξεζε ρξήζεο δελ έρεη ζπλαθζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο
πξφηαζεο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ
λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή,
πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή
κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Δηδηθά γηα αλέγεξζε θηηξίνπ ην κηζζσηήξην
πξέπεη λα είλαη δέθα πέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
επελδπηηθήο πξφηαζεο.

10.2 Γαπάλεο γηα επελδύζεηο ζε πάγηα
Γαπάνερ μεηαζκεςήρ – διαζκεςήρ θοπηηγών αςηοκινήηων (δελ
είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά δεχηεξεο θαξφηζαο) ηελ θαηεγνξία
απηή κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ:
Α. Αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο / παιαηνχ κε λέν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή
αληηθαηάζηαζε
κε
ακάμσκα
άιινπ
ηχπνπ
(π.ρ.
αληηθαηάζηαζε
αλαηξεπφκελνπ ακαμψκαηνο ραιχβδηλνπ απφ αινπκηλέλην ή αληηθαηάζηαζε
ακαμψκαηνο θνηλνχ θφξηνπ απφ ςπγείν (ππνπξγηθή απφθαζε Σ -20270 /
73 ΦΔΘ Β 884 φπσο ηζρχεη).
Β. Πξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε άμνλα ( ππνπξγηθή απφθαζε Σ -20270 / 73
/ ΦΔΘ Β 884 θαη ππνπξγηθή απφθαζε 13303/84 ΦΔΘ Β 292 αληίζηνηρα π.ρ.
απφ δηαμνληθφ θνξηεγφ ζε ηξηαμνληθφ).
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Γ. Αληηθαηάζηαζε δνθψλ δηαθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Κεηά απφ αηχρεκα φηαλ
ζηξεβισζεί ην πιαίζην, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απηνχ
(ππνπξγηθή
απφθαζε Σ -20270 / 73 ΦΔΘ 884 Β’).

Γ. Δμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ
(Σνπνζέηεζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ : γεξαλφο – πδξαπιηθή πφξηα).
Δ. Σνπνζέηεζε εθ ησλ πζηέξσλ ζπζηήκαηνο αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε
(ABS). Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θνξηεγψλ ρσξίο ABS
κεηά ηελ 1-1-2014 (ππνπξγηθή απφθαζε 28366 /2098 / 2006 ΦΔΘ Β’ 441).
Σ. Δμνπιηζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ςπγείσλ εππαζψλ
ηξνθίκσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηεζλή ζπκθσλία ATP (θ.π.α. 54477 /
2598 / 2003 / ΦΔΘ 1399 Β’)
Ε. Αληηθαηάζηαζε κεραλήο κε λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο
Δμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ
Δμνπιηζκφο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ.
Δμνπιηζκνχ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο ηεο
επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, clark, πεξνλνθφξα, θιπ.
Δπηζεκαίλεηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό όηη :
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, πεξηιακβάλνπλ :
 ην θφζηνο αγνξάο απηνχ
 ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ
 ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα είλαη επηιέμηκνο ζα πξέπεη λα είλαη
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή.
Γελ είλαη επηιέμηκε ε αγνξά νρήκαηνο
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε,
έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ.
Κε ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ
εμνπιηζκφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή
αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒ γηα ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο
ηνπιάρηζηνλ επί κηα 3εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ
(από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή).

10.3 Γαπάλεο αγνξάο νηθνπέδνπ
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Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηελ 14053/ΤΠΑΤΓ 1749/27.3.08

10.4 Γαπάλεο γηα ΑΠΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο.
Ζ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ρξήζε Α.Π.Δ. γηα ηελ ππνθαηάζηαζε
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. π.ρ. πξνκήζεηα
ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο βάζεη ΦΔΘ 1554 Β’/24-10-06,
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ή/θαη
άιισλ ζπζθεπψλ βειηίσζεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα,
κνλσηηθά θηηξηαθά πιηθά, ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ, θιπ.
εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Π.Δ. δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 25% θαη λα είλαη έσο 15.000€ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ
ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ
ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή
κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε
εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ.

10.5 Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθό, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
θιπ.
Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ςεθηαθφ
ηαρνγξάθν θαη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ (ΔΟΘ)
3821/85 φπσο ηζρχεη θαη (ΔΘ) 561/2006)
Δμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ GPS, γηα ηελ νξγάλσζε, on
line θιείζηκν κεηαθνξψλ, νξγάλσζε ζηφινπ, θ.α. ηα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηφζν ην hardware θαη απφ ην ινγηζκηθφ
(software).
πζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο
απνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ γηα
ηε δεκηνπξγία ή αλάπηπμε ειεθηξνληθήο απνζήθεο.
πζηεκάησλ αζθαιείαο κεηαθνξψλ γηα ηελ πάηαμε ιαζξεκπνξίνπ
θαπζίκσλ θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα (εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά
επηθηλδχλσλ αγαζψλ).
Δμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα "e-business management" θαη "e-business
development" (B2B ή B2C, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο).
Δμνπιηζκνχ
παξαθνινχζεζεο
ιεηηνπξγηψλ
ηεο
επηρείξεζεο
(παξαγσγή, δηνίθεζε, ινγηζηήξην, πσιήζεηο, data collection, CRM,
ERP, θιπ.).
Κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. Ζ/Τ, εθηππσηέο.
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Δμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθή ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε εληαίν δίθηπν INTRANET (VPN).
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέιε ή ζπλδξνκέο ζχλδεζεο.
Δμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (bar code). πζηήκαηα
απηφκαηεο
ζήκαλζεο,
ηρλειαζηκφηεηαο,
θνζηνιφγεζεο
θαη
ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ -εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο αγνξάο,
εθαξκνγήο, παξακεηξνπνίεζεο, θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ γηα
ηελ πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε
θαηλνύξγηνπ
ινγηζκηθνύ πνπ
αθνξά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηoπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη logistics, ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηξεηηθά ζπζηήκαηα,
ζπζηήκαηα αζθαινχο δηαθίλεζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή δίθηπα, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ebusiness θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε e-marketplaces, ηελ αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET, ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ERP θαη CRM θιπ.
Δπηζεκαίλεηαη γηα ην ινγηζκηθό όηη :
Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηπρφλ
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ κέρξη θαη 10% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Σν πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ε
επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη
επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ
θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή καδί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο.
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπή
ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα
ρξεκαηνδφηεζε.
Γελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ
ινγηζκηθφ ζηελ επηρείξεζε.
Κε ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ην
ινγηζκηθφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή
αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒ γηα ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο
ηνπιάρηζηνλ επί κηα 3εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
ζρεδίνπ (από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή).
ε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε
πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο
αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη
δαπάλεο κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο).
Γαπάνερ απόκηηζηρ δικαιωμάηων σπήζηρ ηεσνογνωζίαρ: Οη δαπάλεο απηέο
αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ
απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ.
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αγνξά, άδεηα ρξήζεο, royalties θιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή
θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα
παξαδνηέα φπσο π.ρ. χκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ νίθν παξνρήο ηεο
ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη εγγξαθή ζην βηβιίν
παγίσλ (βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα παξαδνηέσλ ζηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο).

10.6 Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
ζε ΒΙ.ΠΔ
Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε
ΒΗ.ΠΔ. ή λέα ηδηφηεηα ή λνηθηαζκέλνπο ρψξνπο.
Οη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ
• ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ
ηνλ πθηζηάκελν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα
δίθηπα παξνρήο, απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ
εμνπιηζκνχ)
•

•

ηελ κεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν
ρψξν εγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθά κέζα)
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν
ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα
παξνρήο, ξχζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ).

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΚΔΑ ΓΔΛ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε
θαηεγνξία δαπαλψλ ή λα κεηψλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπο.

10.7 Γαπάλεο γηα Άπιεο Δπελδύζεηο
Οη δαπάλεο γηα ηηο άπιεο ελέξγεηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δελ δύλαληαη
λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 20% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ
ζρεδίνπ-πξόηαζεο
θαη
ζπλίζηαληαη ζε:
Γαπάλεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο .
Γηα νδηθή ηθαλφηεηα, κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ, αζθάιεηα κεηαθνξψλ,
ρξήζε ζπζηεκάησλ GPS
πξψηεο ηαηξηθέο βνήζεηεο θαη άιια ζρεηηθά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη
αζθάιεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπο έξγνπ. Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ
αθνξνχλ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε πνπ
απνηεινχλ ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα ηηο απνθηήζνπλ
Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηρείξεζε λα ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά
ζηελ έθζεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα
δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη :
> Σν θφζηνο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ πεξηπηέξσλ
> Σν θφζηνο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο έθζεζεο
> Σν θφζηνο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο εθζεκάησλ,
Γαπάλεο ζχλδεζεο - πκκεηνρή ζε e-marketplaces
Οη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε εηδηθνχο
νξγαληζκνχο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ
εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη
κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα θαη
λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή ζρεηηθή
άδεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκα ηέιε θαη ζπλδξνκέο εθηφο ηνπο
αξρηθνχ θφζηνπο εγγξαθήο ζχλδεζεο θαη ζπκκεηνρήο.
Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο
ζπκβνχινπο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ
δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. γηα ζπλήζεηο θνξνηερληθέο
ππεξεζίεο, ηαθηηθέο, λνκηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο.
Οη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζε :
α)
Παξνρή
ππεξεζηψλ
παξαθνινχζεζεο
θαη δηνίθεζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζα εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ην πνζό ησλ 4.000,00 €
β) Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο φπσο έξεπλεο αγνξάο,
κειέηεο benchmarking, νξγάλσζεο δηνίθεζεο, αλαδηνξγάλσζεο ησλ
επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ
(reengineering),
ηππνπνίεζεο
δηαδηθαζηψλ,
εθηίκεζεο
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ - risk analysis), marketing plan, θ.ιπ. έσο ηνπ
πνζνύ ησλ 5.000,0€ ζπλνιηθά.
Οη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θ.ιπ.
κειεηώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή λόκηκνπ
απαιιαθηηθνύ από απηήλ θαζώο θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνύ
θηλδύλνπ δελ είλαη επηιέμηκεο.
γ) Γεκηνπξγία-θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο) γηα πξώηε
θνξά.
δ) Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε e-marketplaces
θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
ε) χληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ππνρξεσηηθά ζε
πηζηνπνίεζε απφ ζρεηηθφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (π.ρ. πξφηππα ΔΙΟΣ ΔΛ ISO
ηεο ζεηξάο 9001 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΔΙΟΣ ΔΛ ISO
ηεο ζεηξάο 14001 θαη EMAS, HACCP, ΔΙΟΣ 1801 πγηεηλή θαη αζθάιεηα θιπ.)
ειίδα 34 απφ 83

ΥΔΓΙΟ ΟΓΗΓΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,0€ έθαζηε. ηε δαπάλε απηή
πεξηιακβάλεηαη
θαη
ε
ακνηβή
ηνπ
δηαπηζηεπκέλνπ
θνξέα
πηζηνπνίεζεο. Σν ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί
έσο ηελ εκεξνκελία ηεο πηζηνπνίεζεο
Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο ησλ ζπκβνχισλ φηη :
Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο.
Γηα θάζε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε
κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ,
αλεμαξηήησο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο.
Γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο κειεηψλ, ζηηο
πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ππαγσγήο
ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν
θάζε πεδίνπ ηεο κειέηεο, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ε κέζνδνο
έξεπλαο (πξσηνγελήο ή/θαη δεπηεξνγελήο) θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. ιεο νη δαπάλεο ζα αμηνινγνχληαη γηα ην εχινγν ηνπ
θφζηνπο θαζψο θαη γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε
θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.

10.8 Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
Γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
(πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, δαπάλεο
κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ππεξεζίεο λνκηθήο / δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο / αιιαγήο λνκηθήο κνξθήο / αιιαγήο
έδξαο θιπ) δελ δχλαληαη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 25% ηνπ ζπλνιηθά
ππνβαιιφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ-πξφηαζεο
ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ 800/2010.

10.9

ΣΟΝ

ΓΔΝΙΚΟ

ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΟ

Γαπάλεο αγνξάο θαηλνύξγηνπ νρήκαηνο

χκθσλα κε ην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ 800/2010 (άξζξν 19)
δαπάλεο πξνκήζεηαο νρεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο EURO V. εκεηψλεηαη φηη
επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πξόζζεηεο επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη
ψζηε λα επηηεπρζεί πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ
ην επίπεδν EURO V πνπ απαηηνχλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα
Θέζε ζε θπθινθνξία θαηλνχξησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αληηξξππαληηθήο
ηερλνινγίαο απζηεξφηεξεο απφ εθείλε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή π.ρ. EURO 6,
φηαλ ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο αθνξά ζε ηερλνινγία EURO 5, EURO 7
φηαλ ε ππνρξέσζε αθνξά ζε EURO 6, θνθ.
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10.10 Γαπάλεο
πξόζιεςεο
θαη
απαζρόιεζεο
πξόζζεηνπ
πξνζσπηθνύ θαη εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (άξζξν
40,Γ.Α.Κ).
Δπηδνηνχληαη δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επί 12 ην πνιχ
κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε
θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΚεΑ), ζε πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε λέν εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δαπάλεο απηέο
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ.
Σν αλψηαην φξην επηιέμηκσλ δαπαλψλ απηήο ηεο κνξθήο αλέξρεηαη ζε 30%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Σν πνζνζηφ ηεο παξερφκελεο Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηαπηίδεηαη κε ην
πνζνζηφ Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζρεδίνπ.
Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη
αζξνηζηηθά λα ηζρχνπλ ηα εμήο:
Οη εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (Δ.Κ.Δ.) εξγαδνκέλσλ κε επηιέμηκν
κηζζνινγηθφ θφζηνο, είλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο Δ.Κ.Δ. ηεο επηρείξεζεο
ηνπ έηνπο 2010.
Σν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν
πεδίν ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πξνυπνινγηδφκελν επηιέμηκν θφζηνο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ.
Οη πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηρείξεζε ζα
θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Σν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα πξέπεη λα είλαη
«εξγαδφκελνη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ
800/2008 (άξζξν 40), θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα
νδεγφ. Δηδηθφηεξα, άηνκα πνπ
α) δελ
είραλ
θαλνληθή
ακεηβφκελε
απαζρφιεζε
θαηά
ηνπο
πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο ή
β) δελ παξαθνινχζεζαλ
δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε
ή
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
(Γηεζλήο
Πξφηππε
Σαμηλφκεζε
ηεο
Δθπαίδεπζεο
(ISCED, International Standard Classification of
Education) Δπίπεδν 3 - ISCED 3) ή
γ) είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ ή
δ) δνπλ κφλα, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ
κειψλ
Σν χςνο θαη ε επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηεθκεξηψλνληαη
κε ηα εμήο αλαγθαία πξνο ηνχην παξαζηαηηθά:
• Έληππν Δ7
• Θαηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο
• Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε
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•
•
•
•

Αλαγγειία πξφζιεςεο
Βεβαίσζε ΟΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ είρε θαλνληθή ακεηβφκελε
απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο
Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ
εξγαδφκελνπ
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ISCED 3),ή
φηη δεη κφλνο, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ
κειψλ.

10.11 Δπηπξόζζεηεο εηδηθέο
ελέξγεηεο θαη δαπάλεο

επηζεκάλζεηο

γηα

ηηο

επηιέμηκεο

Πέξα ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηιέμηκσλ
ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ επηπξόζζεηα ηνλίδεηαη φηη :
• Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ
• Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ
ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε.
• Θάζε ελέξγεηα θαη δαπάλε ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ην
εχινγν ηνπ θφζηνπο. ηνπο.
• Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ
εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο
ηεο
πξόηαζεο
ζην
πξόγξακκα. ε πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζηώλ πξηλ ηελ ππνβνιή
ηεο πξόηαζεο όπσο π.ρ. έθδνζε παξαζηαηηθψλ (δειηία απνζηνιήο,
CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ,
έθδνζε αδείαο κηθξήο θιίκαθαο, θιπ.), κεξηθήο/νιηθή εμφθιεζε δαπαλψλ
(π.ρ. πξνθαηαβνιή) νη ελ ιφγσ δαπάλεο φπσο θαη ην ζύλνιν ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ είλαη κε επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδόηεζε.
ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε επηρείξεζε έρεη ήδε εληαρζεί ζην
πξόγξακκα ηόηε απεληάζζεηαη από απηό.
• Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο
κηζζνδνζίαο (π.ρ. αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο).
• Οη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο.
• Οη δαπάλεο γηα αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ
είλαη επηιέμηκεο.
• Οη δαπάλεο απφθηεζεο domain name γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο δελ
είλαη επηιέμηκεο.
• Σα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα πνπ ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο
Οδεγνχ. Θαηάινγνο θπξηφηεξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη
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πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα IV
ηνπ Οδεγνχ.
Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο
επέλδπζήο ηνπο ζην βηβιίν-κεηξών παγίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
απαηηείηαη (θαηά ηα πξνβιεπόκελα θαη από ηνλ ΚΒ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκε
ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ
θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο.

10.12 Δμόθιεζε Γαπαλώλ
Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε,
πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Λ.3842/2010
(ΦΔΘ 58Α΄/ 23.04.2010)
1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ
ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ
πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξείαο).
2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ
ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα
ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ
ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ
ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε
κεηξεηά.
Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη :
Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε
ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη
εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη
ηνπιάρηζηνλ: (α) ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο
(extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο, ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο
φηη
έρεη
εμνθιεζεί
(αξηζκφο
επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζφ)
(β)
θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απόδεημε είζπξαμεο
ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50)
Καηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, απφ
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ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο
απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε
ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν), ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ
(ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα
δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ
πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50)
Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο
(δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ
ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ
ινγαξηαζκψλ (β) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια
πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50)
Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο
ηνλ πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ
ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηόο ησλ άιισλ (π.ρ. θαηαζεηήξην)
απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο
ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο
επηηαγήο
Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ.
ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα
πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα έληππν θίλεζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληίγξαθα
ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Σξάπεδα) θαη ζπλαθή
κε ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε
απνθπγή ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή
πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία
ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ).
Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνύληαη
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.

νη

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη :
Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο: (α) Γαπάλεο κηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνχ (εθηφο θαη εάλ αθνξνχλ δαπάλεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 10.9 ηνπ παξφληνο), ελνίθηα
θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, (β) Γαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ,
δειαδή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην
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παξόλ Πξόγξακκα
Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε
δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ.
Γελ είλαη επηιέμηκνο ν ΦΠΑ.
Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ
δηθαηνχρνπ.
Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ρξφλν
πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.
ιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε
πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ
(εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ ζα
πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο.
Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη
παξαζηαηηθψλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.
Σηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ
απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα.
ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (φπσο
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV), ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma
Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή:
Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν
δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ
Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ
εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο
Αμηνιφγεζεο κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αιιά
θαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο επέλδπζεο λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία αμίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα
δεηνχλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν ή θαη ηξίηνπο πξφζζεηα
θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα εμαθξίβσζε ηεο αμίαο,
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ απηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ
πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θάζε είδνπο απνδεηθηηθά
ζηνηρεία,
φπσο
κέζνδνη
θνζηνιφγεζεο
θηηξηαθψλ
θαη
άιισλ
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην ΣΔΔ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε
θχζε θαη ην είδνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Οη ΔΦΓ
έρνπλ ην δηθαίσκα πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ
ειίδα 40 απφ 83

ΥΔΓΙΟ ΟΓΗΓΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά θαηλνχξηνπ, ζπγρξφλνπ
κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία αγνξάο
ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξψ γηα θάζε κεράλεκα ή ινηπφ εμνπιηζκφ,
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά ηνπ απφ
ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξά ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ άιιε επηρείξεζε, ε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπ ζπλνδεχνληαη ζε θάζε
πεξίπησζε
απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ
κεραλήκαηνο
ή
ινηπνχ
εμνπιηζκνχ
απφ
ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη
απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
πξνκεζεπηήο απνηειεί λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα
κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζηνλ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Θ.Β..).

11. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Ζ επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν
παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξέρεη ην ΤΠΟΗΑΛ.
Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή
ππνβάιινληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: www.ependyseis.gr

θαη

Τπελζπκίδεηαη φηη πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα
αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε
ππνρξέσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα
επηζθεθζεί ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιάβεη αλαιπηηθή
ελεκέξσζε θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ηεο Πξφηαζήο ηνπ.
ε ηπρφλ δηαθνξέο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη ηεο έληππεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο
ππεξηζρύεη ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.
Σα Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο
ηφπνπο:
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ηνπ ΤΠΟΗΑΛ (www.ypoian.gr),
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (www.gge.gr )
ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)
ηεο ΔΤΔΓ Δκπ (http://eysed.gge.gov.gr/ )
ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ
Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα VI).
Ωο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 14ε
ώξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ
πξνηάζεσλ, δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνύλ ζα είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ζηα κέξε
ππνβνιήο ν θπζηθόο θάθεινο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά.
Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ
θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο
(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλαλ από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε
ηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ πεξηθεξεηαθή
αξκνδηόηεηά ηνπ θαζέλα θαζώο θαη ζηα ζπλεξγαδόκελα κε ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη Αλαπηπμηαθνύο Φνξείο (Βιέπε
Παξάξηεκα VI ηνπ Οδεγνύ).
Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηνλ πεξηθεξεηαθά
αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (ή ζηα αληίζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο) κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο
(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ησλ πξνηάζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ εκεξνκελίεο είλαη αξγίεο, νη θαηαιεθηηθέο
εκεξνκελίεο παξαηείλνληαη κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα.
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε θαη
πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηε ζεηξά πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Θεθάιαην 12 - Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά.
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Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα
πξέπεη:


Ζ ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο λα νινθιεξσζεί
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ.



Λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή/απνζηνιή ηνπ Φαθέινπ
ππνςεθηφηεηαο, κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη.

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρείξσο, απηά ζα
πξσηνθνιινχληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο, σο εηζεξρφκελα έγγξαθα ζην
θεληξηθφ πξσηφθνιιν ησλ θαηά ηφπνπο εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ εκεξνκελία
πξσηνθφιιεζεο απηψλ ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο
ππνβνιήο.
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ
(ΔΙΣΑ- ζπζηεκέλε απνζηνιή) ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο
ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε. Ζ απφδεημε
απνζηνιήο ησλ ΔΙΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Αληίζηνηρα, νη Πξνηάζεηο πνπ ζα
απνζηαινχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
δελ αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε ζρεηηθή
επηζηνιή απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θαη απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά)
ν θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε:
ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ»

ΥΔΡΑΙΩΝ

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ

ΟΓΙΚΩΝ

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο «……………………………………………………………»
ΑΦΜ
«......................................................................................................»
Κσδηθόο Πξόηαζεο(1) : «………………….»
Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο «……………………………………..»
(1) Δίναι ο κωδικόρ πος θα παπασθεί καηά ηην ηλεκηπονική παπαλαβή ηος
Δνηύπος Τποβολήρ.

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαη θπζηθήο ππνβνιήο θαθέισλ,
αξρίδεη άκεζα απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
ε
πεξίπησζε
δηαπίζησζεο
ειιείςεσλ,
νη
δπλεηηθνί
δηθαηνχρνη
ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνίνη νθείινπλ εληφο 7
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(επηά) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο λα
πξνζθνκίζνπλ
είηε
απηνπξνζψπσο,
είηε
ηαρπδξνκηθά
(ζθξαγίδα
ηαρπδξνκείνπ) ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθείιεη λα νινθιεξσζεί εληφο 30
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο θπζηθήο παξαιαβήο ησλ
θαθέισλ.

12. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Α) Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο
1. Ηζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο (κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο είλαη
ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ) γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε), 2008,
2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε, 2009, 2010, 2011) γηα φζεο επηρεηξήζεηο
έρνπλ θιείζεη ηξηεηία. Γηα απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο
ρξήζεο θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη
απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.
2. Φνξνινγηθέο δειψζεηο θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο Δ3, Δ5
(αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο), Φ01 (κφλν γηα ηηο Α.Δ) γηα ηα
εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε 2009,
2010, 2011). Γηα απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο
θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.
3. Ζ
λφκηκε
ιεηηνπξγία
ηεο
κεηαθνξηθήο
επηρείξεζεο
νδηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:
Α. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην π.δ.
346/2001 (ΦΔΘ Α 233)
Β. Ηζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο
(Φ.Γ.Υ)
απηνθηλήησλ. (Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο απφ ηελ Τπεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
ηεο ρψξαο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη).
Γ. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010 (κφλν γηα ηηο Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3887/2010), ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ απηήο εηαηξίαο.
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Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο
ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
Κεηαθνξψλ
θαη
Δπηθνηλσληψλ
ηεο
πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο
ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ
κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ.
Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ,
επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί
κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα
ηηο ΔΠΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ
Σα Α, Β, Γ θαη Γ εθδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο.
Αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα V.
4. Δθθαζαξηζηηθέο ΦΠΑ γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010
(νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011).
5. Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ
θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Κηζζσηέο Τπεξεζίεο
(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008,
2009, 2010. (νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011).
6. Γήισζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη
κφλν
ηελ
αληηζηνίρηζε
ησλ
παιαηψλ
θσδηθψλ
δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Θ.Α.Γ. 97 ζε Θ.Α.Γ. 08)
ρσξίο λα δειψλεηαη ζε απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ
κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ.
7. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή λφκηκε απαιιαγή εμ’ απηήο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ρξνληθά , ζα πξνζθνκίδεηαη
βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρηαθή ππεξεζία φηη έρεη ππνβιεζεί
πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο.
8. Τπεχζπλε δήισζε Λ. 1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο πνπ λα βεβαηψλεη φηη:
ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ δελ έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί, εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε
ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.
έρεη ππνβάιιεη κία κφλν πξφηαζε ηνπ έξγνπ ζην παξφλ Πξφγξακκα.
δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο
ησλ δαπαλψλ δειαδή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα
ηε ζπκκεηνρή ζην παξόλ Πξόγξακκα
έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε
δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο

ησλ

ε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί αλάθηεζε επηρνξήγεζεο.
φηη φια ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ
ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε
κνξθή κε φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη αθξηβή
ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλεί ζηελ
δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ηνπ, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη
ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ
δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1828/2006
Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή ζα κεξηκλήζεη
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κέρξη θαη
ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (ζε πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη ηηο
ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ε πξφηαζε εληαρζεί ζην Πξφγξακκα). Ωο
ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο
ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ.
ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά
ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θιπ.).
Ζ επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ
Πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ).
Απνδέρνκαη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή
κνπ, κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ, ην έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζψ
λα επηζηξέςσ εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.
Δπηδνηήζεηο πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε θαη
δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 De Minimis
9. Τπεύζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο
δήισζεο πνπ αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΚΚΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008
ηεο Δ.Δ (βιέπε αλαιπηηθά παξάξηεκα Η ηνπ Οδεγνχ) θαζψο θαη
επηδνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε θαη δηέπνληαη
απφ ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 De Minimis.
10.ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΠΔ γηα ηελ
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο
απαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία
εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη
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φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ
ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
11.Πξνζθνξέο-πξνηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη prospectus γηα ηνλ
εμνπιηζκφ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε αχμνληα
αξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επθνιία ζπκπιήξσζεο ηεο
ειεθηξνληθήο θφξκαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο γηα ην ζρεηηθφ πεδίν
αλάιπζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
12.ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε
ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
νθηψ (8) εηψλ, παξαζηαηηθά παξαρψξεζεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ή λφκηκεο
ζχζηαζεο επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ή Τπεύζπλε
Γήισζε Ν. 1599/86 όηη «ζα πξνζθνκηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί
νπνηνδήπνηε
κέξνο
ηεο
επηρνξήγεζεο,
(ελδηάκεζε
θαηαβνιή,
πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή
κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ γηα
αλέγεξζε θηηξίνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο
πξφηαζεο»
13.Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν
επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα
ζηνηρεία, ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην
θξηηήξην αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
o

Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO, EMAS
(εθφζνλ ππάξρεη)

o

Οξγαλφγξακκα επηρείξεζεο

o

Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο,
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε) ησλ κεηφρσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
επηρείξεζεο. Γίλνληαη δεθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, έλζεκα
ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ
εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρία
ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο – θαηάξηηζεο (ζχκθσλα κε ηε
δηεπθξηληζηηθή νδεγία 5881/ΔΤ1565, 3/2/2010 ηνπ ΤΠΠΑΑ) ή
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα
ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία
ή / θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν
ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.

o

Απφθηεζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο (εθφζνλ ππάξρνπλ)
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o

Θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο
(εθφζνλ ππάξρνπλ)

ζην

φλνκα

ηεο

επηρείξεζεο

o

Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ)

o

Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη prospectus ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ
ππάξρνπλ)

εκείσζε : ην δηθαηνινγεηηθό 9 ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ή/θαη
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα ηνλ νξηζκφ ησλ ΚΚΔ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο
Απγνχζηνπ 2008 ζα πξνζθνκίδνληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (Δ3, Δ5, Δ7,
ηζνινγηζκνί, θαηαζηαηηθά) γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη
ζπλεξγαδφκελεο ή/θαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιιε ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην-πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ πξφγξακκα
καδί κε ηε ζρεηηθή ΤΓ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 800/2008 ηεο Δ.Δ
(βιέπε Παξάξηεκα Η).
Β) Νέεο θαη ππό ζύζηαζε (start-up επηρεηξήζεηο)
1. Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή
δηαβαηεξίνπ θάζε πκκεηέρνληνο Γηθαηνχρνπ.
2. Ηζνινγηζκνί θαη έληππα Δ3 θαη Δ7 εθφζνλ ππάξρνπλ γηα ηηο λέεο
επηρεηξήζεηο
3. Ζ
λφκηκε
ιεηηνπξγία
ηεο
κεηαθνξηθήο
επηρείξεζεο
νδηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:
Α. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην π.δ.
346/2001 (ΦΔΘ Α 233)
Β. Ηζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο
(Φ.Γ.Υ)
απηνθηλήησλ. (Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο απφ ηελ Τπεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
ηεο ρψξαο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη).
Γ. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010 (κφλν γηα ηηο Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3887/2010), ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ απηήο εηαηξίαο.
Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο
ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
Κεηαθνξψλ
θαη
Δπηθνηλσληψλ
ηεο
πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο
ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ
κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ.
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Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ,
επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί
κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα
ηηο ΔΠΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ
Σα Α, Β, Γ θαη Γ εθδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο.
Αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα V.
4. ηνηρεία Σσλ Δηαίξσλ / Κεηφρσλ Σνπ Φνξέα Σεο Δπέλδπζεο: Αληίγξαθν
ηνπ ζεσξεκέλνπ Δ1 ηνπ πην πξφζθαηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έρεη
ππνβιεζεί γηα θάζε εηαίξν/κέηνρν μερσξηζηά ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ
εηαίξνπ/κεηφρνπ πνπ δελ έρεη Δ1, φηη δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο
θνξνινγηθήο δήισζεο.
5. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δηθαηνχρνη αζθνχλ ήδε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ην
Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ
πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε θαη αζθεί ήδε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα) φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (ζεσλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ (αθφκα θαη αηνκηθή επηρείξεζε) θαη ηα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ηνπο. Θα πξνζθνκίδνληαη ζπλεκκέλα νη ηζνινγηζκνί, ηα Δ3
θαη Δ7 ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.
6. Βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο.
7. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο / εξγαζηψλ ή θσδηθνπνηεκέλν
θαηαζηαηηθφ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αξκφδην επηκειεηήξην θαη
ιεηηνπξγίαο, φπνπ απαηηείηαη.
8. Τπεχζπλε δήισζε απφ θάζε κέηνρν φηη δελ αζθεί άιιε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα (φπνπ απηφ έρεη εθαξκνγή)
9. Τπεχζπλε Γήισζε Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ
λφκηκν
εθπξφζσπν
ηεο
εηαηξείαο
φπνπ
λα
βεβαηψλεη
φηη:
· ε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε,
νχηε
εθθξεκεί
αλάθηεζε
επηρνξήγεζεο.
· ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
ηεο
Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο
2004/C/244/02
(γηα
ηνλ
νξηζκφ
Πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ).
10.ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΠΔ γηα ηελ
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο
απαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία
εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη
φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ
ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
11.Πξνζθνξέο / Πξνηηκνιφγηα κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή δαπαλψλ αλά είδνο
θαη αλαγσγή θφζηνπο αλά κεηξηθή κνλάδα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη
prospectus γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Γηα ηηο δαπάλεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
ινηπψλ δαπαλψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ θαη
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ηδηνθαηαζθεπψλ αξθεί ε ππνβνιή ηεθκεξησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
πξνζθνξψλ αλά πεξίπησζε.
12. Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ. Γίλνληαη
δεθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ
ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ
εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρία ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο
- θαηάξηηζεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα
ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή νπνηνδήπνηε
άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία ή / θαη ηηο γλψζεηο
ηνπ θαη ηελ ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο
επέλδπζεο.
13.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ην Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
πξφηαζε), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη:
ηη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφηαζε είλαη πιήξε,
αθξηβή θαη αιεζή.
ηη δελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο.
ηη ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ή κέξνο ηνπ δελ ζα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιν πξφγξακκα, δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί,
εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε
άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο
πφξνπο.
ηη δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε πξφηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.
ηη απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε ησλ
δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο.
Ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκείν (6) ηνπ Θεθαιαίνπ (1) –
Λνκνζεηηθφ θαη Θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο, «ηη ε
επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ
πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΚεΑ) (Άξζξν 16 Θαλ (ΔΘ)
1083/2006 ηεο Δ.Δ.).» Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο
ππνδνκέο φζν θαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη
ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία
πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ιπ.) πνπ απεπζχλνληαη ζην
πειαηεηαθφ θνηλφ.
ηη απνδέρεηαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη
απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.
ηη απνδέρεηαη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο δηεχζπλζεο e-mail
πνπ έρεη δειψζεη ζην Έληππν Τπνβνιήο, πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, ή/θαη
ηελ ΓΓE/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΙΑΝ θαη φζα ιακβάλνληαη απφ απηνχο
ζα επέρνπλ ζέζε επίζεκσλ εγγξάθσλ.
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ηη απνδέρεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε επηθνηλσλία κε
ηελ ΓΓE/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΗΑΛ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αλαθνξηθά κε ηελ
εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο,
Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαη Οινθιήξσζεο θιπ) δχλαηαη λα γίλεηαη
ειεθηξνληθά (on screen) κέζσ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ φπσο απηά
ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΓΓE/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΗΑΛ θαη ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΠΔ γηα ηελ
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο
ελέξγεηαο απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο
ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα
ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ή πξνβιέπεηαη παξαρψξεζε ρξήζεο ή
κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ, ηα παξαζηαηηθά
παξαρψξεζεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ή λφκηκεο ζχζηαζεο επηθαξπίαο
επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ
(8) εηψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ή Τπεύζπλε
Γήισζε Ν. 1599/86 όηη «ζα πξνζθνκηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα
ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε
θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή),
παξαρώξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λόκηκε ζύζηαζε
επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο
ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) εηώλ ή δεθαπέληε (15) εηώλ γηα
αλέγεξζε θηηξίνπ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
επελδπηηθήο πξόηαζεο»
14.Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν
επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξφζζεηα ζηνηρεία,
ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην
αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα.
Καη γηα ηηο αλσηέξσ δύν πεξηπηώζεηο, επηζεκαίλεηαη όηη :
Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο
κε αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ/ινγηζκηθψλ
ζπλνδεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά prospectus.
Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη
πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη κε ζαθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη
δπλαηνηήησλ
ηνπ
εμνπιηζκνχ
θαη
λα
ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ prospectus, εθφζνλ δχλαηαη.
Οη πξνζθνξέο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ ζα απνθηεζεί ζα πξέπεη λα
είλαη αλαιπηηθέο.
Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ
ελφηεηα ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ) απφ ζπκβνχινπο ζα
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πξέπεη
ππνρξεσηηθά
λα
πεξηιακβάλνπλ:
αλάιπζε
θφζηνπο,
κεζνδνινγία, ζθνπφ θαη ηεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο κειέηεο, αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ θαη πεδίσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε,
είδνο έξεπλαο (πξσηνγελή ή/θαη δεπηεξνγελή) θαη επηζηεκνληθά
εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ απφθηεζε
δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ISO, EMAS, ECO LABEL, θιπ. ζα πξέπεη λα
πεξηέρνπλ πιήξε κεζνδνινγία, αλάιπζε θφζηνπο θαη ζρεηηθά
πεξηερφκελα ηεο κειέηεο.
Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο σο πξνο ην ζχζηεκα πνπ ζα
πηζηνπνηεζεί θαη σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη λα είλαη
απνδεδεηγκέλα απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη
κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ, δήισζε ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη
ζπκθσλίαο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο.
Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηήο
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία ζε εηδηθφ
«ππν-θάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο
αλαθέξεηαη ην θαζέλα.
εκεηψλεηαη φηη ε πιεξφηεηά ηνπ θαθέινπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θξίζηκν
ζηνηρείν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο.
Ζ κε ππνβνιή αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο
παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ή ε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ, δχλαηαη λα νδεγήζεη
ζε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ή θαη νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε νη ΔΦΓ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηεξνχλ ην
δηθαίσκα δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ
ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.
13.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ε θιήξσζε – αλάζεζε
πξνηάζεσλ γηα αμηνιφγεζε ζα δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Ζ
ΔΤΔΓ Δκπ. έρεη ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ηελ επζχλε
ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ή
αλάθιεζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζεο εθρψξεζεο ηνπ
ΔΠ κε ΑΠ…
13.1 Αξιολογηηέρ - Μηηπώο - Δπόπηερ Αξιολόγηζηρ
Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ
αμηνινγεηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη θαηφπηλ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κεηαμχ
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ησλ κειψλ ηνπ κεηξψνπ αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ δηαηεξεί γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ θαη έρνπλ εκπεηξία ζρεηηθή κε ην πεξηερφκελν ηεο
πξνθήξπμεο. Σν κεηξψν κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ή λα επηθαηξνπνηείηαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ
ΔΤΓ ΔΠΑΔ. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία / ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο
ησλ αμηνινγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ζχζηεκα επηβνιήο
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε νξζήο εθηέιεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηνπο
αμηνινγεηέο έξγνπ. Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο
απαηηνχληαη γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο, θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δεδνκέλσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. ε θάζε
πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΑΠΔ λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε
φηη ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο.
Ζ δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη θαη Δπφπηεο Αμηνιφγεζεο κε
αληηθείκελν ηελ νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη
επηιέγνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή/θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο (ΤΠΟΗΑΛ).
13.2 Έλεγσορ ηςπικών πποϋποθέζεων ζςμμεηοσήρ
Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο (γηα ηελ ηδηφηεηα ηεο
ΚΚΔ, ηεο κε πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο θιπ) δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
ε πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Οδεγνχ δελ πξνρσξεί ζε πεξαηηέξσ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ηίζεηαη ζην
αξρείν.
13.3 Έλεγσορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ
Ο έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ
πξνηάζεσλ, πξηλ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
Αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά (κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ή κε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο ζε αξηζκφ θιήζεο
πνπ ζα δειψζεη ν ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί
εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε
κε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία ,
νπνηαδήπνηε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή
ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε
δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο, κε ζπλέπεηα ηε κε πεξαηηέξσ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
13.4 Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγείηαη
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία είλαη 5κειήο, θαη ε νπνία νξίδεηαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο.
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Σα ηξία (3) απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ
ΤΠΟΗΑΛ πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΓΓΔ/ ΤΠΟΗΑΛ. Σα δχν (2) απφ
ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ
νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Κε ηελ
ίδηα απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, θαη επηπξφζζεηεο γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ εμέηαζε ησλ
πξνηάζεσλ.
Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
θαη αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ
ΔΠΑΔ).
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
• Κέξηκλα, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη
ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο.
• Δπηθχξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ην 1ν
ζηάδην ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
• Γλσκνδφηεζε επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κεηά ην
ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα απφξξηςεο
ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο.
• Γλσκνδφηεζε επί φισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξνπλ ζπκκεηνρή ζε
ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα.
• Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλεο
εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο.

γλψκεο

ζε

πεξηπηψζεηο

• Οξηζηηθνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζκνινγίαο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.5.

γηα
ησλ

ηηο

νπνίεο

πξνηάζεσλ

Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο
πξφηαζεο θαη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο.
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη
φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο ηα νπνία έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθά έλα κέινο πξνεξρφκελν απφ
ην ΤΠΟΗΑΛ θαη έλα απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
13.5

Αξιολόγηζη και βαθμολόγηζη ηων πποηάζεων

Α) Αμηνινγεηέο
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Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο ζηνπο νπνίνπο
ε αμηνιφγεζε αλαηίζεηαη κε θιήξσζε ε νπνία γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε
ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο:
• Οη πξνηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε
ζηνπο αμηνινγεηέο κε θιήξσζε.
• Θάζε θιήξσζε γηα ρξέσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηή, ιακβάλεη ρψξα απφ
ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ηεο
αμηνιφγεζεο. Θαλέλα εκπιεθφκελν κέξνο δε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε.
• Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη νπσζδήπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο
αμηνινγεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν
αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ απφ 20% ηνπ άξηζηα, ε πξφηαζε αλαηίζεηαη, κε ηελ
ίδηα δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ζε ηξίην αμηνινγεηή, θαη σο επηθξαηνχζεο
πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε αμηνινγήζεηο ζεσξνχληαη εθείλεο φπνπ νη
βαζκνινγίεο εκθαλίδνπλ ηελ κηθξφηεξε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε.
• Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα
δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα επνπηεχεηαη απφ
αξκφδηνπο επφπηεο.
• Απφ ηε ζηηγκή ηεο ρξέσζεο κηαο πξφηαζεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο δελ είλαη επηηξεπηή ε έμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο
ρψξνπο, ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ηνπ
αμηνινγεηή κε άιια πξφζσπα. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο
αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε
αλαδξνκνινγείηαη πξνο λέα ρξέσζε.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο
αμηνινγεηέο φιεο νη πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα
εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ παξφληνο
Οδεγνχ.
Β) Δηζεγεηέο
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εηζάγεηαη θαηάζηαζε κε φιεο ηηο αμηνινγεζείζεο
πξνηάζεηο. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε πξφηαζε αλαθέξεηαη απφ θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν (εηζεγεηήο) θαη ν / ε νπνίνο(α) έρεη ηελ ηδηφηεηα
ηνπ /ηεο ππαιιήινπ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ ή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ:
1. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξφηαζεο.
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2. Ο βαζκφο πνπ έβαιε ζηελ πξφηαζε ν θάζε αμηνινγεηήο
3. Ο Κ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ.
4. Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ θάζε αμηνινγεηή θαη ε αλαινγνχζα
δεκφζηα επηρνξήγεζε.
5. Παξνπζίαζε ηνπ εηζεγεηή ζρεηηθή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ
ηαθηνπνίεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ
αλά ηκήκα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο, σο εμήο:
• ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο
πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ αξρηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ κέζν
φξν ησλ πξνηεηλφκελσλ 2 πξνυπνινγηζκψλ.
• ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν εηζεγεηήο πξνηείλεη πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο
θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ
αμηνινγήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ν εηζεγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηή ηεο
πξφηαζεο .
Γ) Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο
Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε πξφηαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο
νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, σο θάησζη :

ηεο

1. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ επί ηεο
άξηζηεο βαζκνινγίαο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 20%, ηφηε ε ηειηθή
βαζκνινγία είλαη ν Κ.Ο. ησλ δχν αμηνινγεηψλ.
2. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ
απφ 20% ηφηε ε πξφηαζε αλαηίζεηαη ζε ηξίην αμηνινγεηή θαη σο νξηζηηθή
βαζκνινγία ζεσξείηαη ν Κ.Ο. ησλ 2 βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ
κηθξφηεξε απφθιηζε
3. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο
πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ αξρηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, θαη απηφο ζπκπίπηεη κε ηνλ κέζν φξν ησλ
πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο 2 αμηνινγεηέο πξνυπνινγηζκψλ.
4. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ ζηηο
ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, κε δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεπηηθήο εμέηαζεο
πεξηπηψζεσλ κία πξνο κία θαη δηεχξπλζεο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο αλάινγα
κε ηα επξήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν νξηζηηθνπνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο
ζα θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ
αμηνινγήζεσλ.
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εκείσζε
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεί νκαδηθά ηειηθνχο
βαζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνχο ησλ πξνηάζεσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο
νπνίεο απαηηείηαη εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
Οινθιήξσζε αμηνιόγεζεο - βαζκνιόγεζεο
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ηελ
βνήζεηα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη :
- βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ.
- γηα ηηο επηιέμηκεο πξνηάζεηο (φζεο δειαδή ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία άλσ
ηνπ 50 θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα επηιεμηκφηεηαο) θαηαγξάθεηαη
ιεπηνκεξψο ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ.
- γηα ηηο κε επηιέμηκεο πξνηάζεηο ή δαπάλεο ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε.
Οη πξνθχπηνληεο θαηάινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ, κε ηα
πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ζηνλ Τπνπξγφ ΤΠΟΗΑΛ, ν νπνίνο κε Απφθαζή ηνπ
εληάζζεη ηα έξγα ζην πξφγξακκα.
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο,
δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζηνπο Γηθηπαθνχο ηφπνπο
ηεο ΓΓ. Δκπνξίνπ www.gge.gr ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr/ θαη
ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ www.antagonistikotita.gr .Αθνινχζσο ελεκεξψλνληαη φινη νη
ελδηαθεξφκελνη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη κε ζρεηηθέο εγθξηηηθέο ή απνξξηπηηθέο
επηζηνιέο, απφ ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΔΠΑΔ):
• ηελ πεξίπησζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ην ηειηθψο
εγθεθξηκέλν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη ε αηηηνινγία γηα
ηηο ηπρφλ πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ.
• ηελ πεξίπησζε ησλ κε εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ιφγνο
απφξξηςεο.
• Αηηήζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ππαγσγή νη νπνίεο έρνπλ απνξξηθζεί δελ
επαλεμεηάδνληαη.
Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ,
ζπκθσλνχλ πσο ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο
επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ
δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ,
www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006.

ειίδα 57 απφ 83

ΥΔΓΙΟ ΟΓΗΓΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

13.6 Αξιολόγηζη Πποηάζεων – Καηάηαξη
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην
Πξφγξακκα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα.
Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε
ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. ια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζηε
ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Ζ
ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ.
Οη νκάδεο θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη
αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.

Βαζκνινγνύκελα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο θαη ζρεηηθή βαξύηεηα
(Ι) ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ρεηηθή
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
βαξύηεηα
ΟΜΑΓΑ
Κξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο
Α΄
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 70%
πξόηαζεο
Α.1

Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία
20%
3εηία

Α.2

Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ
20%
ηειεπηαία ηξηεηία

Α.3

Ρπζκφο Κεηαβνιήο απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία
15%
ηξηεηία

Α.4

Θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο - Δπίπεδν νξγάλσζεο θαη
15%
ζηειέρσζεο

Β.

Αμηνιόγεζε ηεο Πνηόηεηαο
ρεδίνπ ηεο Δπηρείξεζεο

ηνπ

Δπελδπηηθνύ

Β.1

Πξνθχπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο

20%

Β.2

Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο

10%

30%

(Β) ΝΔΔ ΚΑΙ ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ρεηηθή
βαξύηεηα

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΓΑ
Α΄

Κξηηήξηα αμηνπηζηίαο επηρεηξεκαηηθνύ θνξέα θαη
50%
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ
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Α.1

Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ
(εθπαίδεπζε – εκπεηξία)

ππφ

ζχζηαζε

Α.2

Βησζηκφηεηα ζρεδίνπ (ζπλεθηηκάηαη
ππάξρνπζα θεξδνθνξία)

ζεηηθά

Β.

Αμηνιόγεζε ηεο Πνηόηεηαο
ρεδίνπ ηεο Δπηρείξεζεο

Δπελδπηηθνύ

Β.1

Πξνθχπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο

25%

Β.2

Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο

25%

ηνπ

θνξέα

ηπρφλ

20%

30%

50%

ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ.
(Ι) ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΟΜΑΓΑ Α: Κπιηήπια ωρ ππορ ηιρ επιδόζειρ ηηρ επισείπηζηρ καηά ηην
ηελεςηαία ηπιεηία ππιν ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ
Α.1: Βαζκνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμέιημε
ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ ηελ ηειεπηαία 3εηία.
Α.2: Βαζκνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμέιημε
ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ ηελ ηειεπηαία 3εηία.
Α.3: Αμηνινγείηαη ν βαζκφο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο.
Α.4: Αμηνινγείηαη ην επίπεδν νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ην θάθειν ππνβνιήο,
ππνινγίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη σο θξηηήξηα Α1 έσο Α3 ζηνλ
παξαπάλσ Πίλαθα θαη θαηαρσξνχληαη θαηαιιήισο.
ΟΡΙΜΟΙ
Κξηηήξην Α1: Ρπζκόο κεηαβνιήο θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ
ηειεπηαία 3εηία
Ρ =(πλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ έηνπο – πλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ
πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ πλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο Γηα
ηξηεηία (2008, 2009, 2010):

MP

KE 2010 KE 2009
KE 2009

KE 2009 KE 2008
KE 2008
2
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Γηα δηεηία (2009, 2010):

MP

KE 2010 KE 2009
KE 2009

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΡ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (100%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 0.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΡ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε
(+50%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 20.
Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΚΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ
πξνζδηνξίδεηαη γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΚΡ)x20/1,5.

Κξηηήξην 2: Πνζνζηό θεξδώλ πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ θαηά ηελ
ηειεπηαία 3εηία
Θ = (Θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ)/ πλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ
θαη ΚΘ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Θ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα
επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2007 ν κέζνο φξνο ησλ Θ ζα είλαη γηα ηελ
ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη:
Γηα ηξηεηία (2008, 2009, 2010):

MK

K 2010
KE 2010

K 2009
KE 2009

K 2008
KE 2008

3

Γηα δηεηία (2009, 2010):

MK

K 2010
KE 2010

K 2009
KE 2009
2

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΘ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (0%),
ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 10.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΘ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε
(+50%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 20.
Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΚΘ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ
πξνζδηνξίδεηαη γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α2 = (20xΚΘ)+10.
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Κξηηήξην Α3: Μεηαβνιή Απαζρόιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία
ΚΑ = χλνιν εξγαδφκελσλ 2010 - χλνιν εξγαδφκελσλ 2008 (ζε ΔΚΔ)
Γηα εηαηξείεο πνπ
εξγαδφκελνπο ηζρχεη
ΚΑ

απαζρνινχλ

ην

έηνο

2010

ιηγφηεξνπο

απφ

10

0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5

0

ΚΑ

1 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10

1

ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 10 έσο ιηγφηεξνπο απφ 20
εξγαδφκελνπο ηζρχεη
ΚΑ

0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5

0

ΚΑ

2 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10

2

ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 20 έσο ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ηζρχεη
ΚΑ

0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5

0

ΚΑ

3 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10

3

ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 50 έσο ιηγφηεξνπο απφ
100 εξγαδφκελνπο ηζρχεη
ΚΑ

0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5

0

ΚΑ

4 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10

4

ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 πάλσ απφ 100 εξγαδφκελνπο
έσο ιηγφηεξνπο απφ 250 ηζρχεη
ΚΑ

0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5

0

ΚΑ

5 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10

5

ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15

Α4 : Καηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο - Δπίπεδν νξγάλσζεο & ζηειέρσζεο
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ
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Α 4.1 Δπίπεδν νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο.
Βαζκνινγία

A/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α.4.1.1

Τθίζηαηαη ζαθέο νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο ,
φπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη κε πνηφλ θαη
πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή απφ θάησ πξνο ηα
Θάζε ζεηηθή
άλσ θαη αληίζηξνθα;
απάληεζε ιακβάλεη
Τπάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο 1 βαζκφ, επνκέλσο
πνηφηεηαο;
γηα ην θξηηήξην Α4.1
ε βαζκνινγία
Τπάξρεη θαη ιεηηνπξγεί S/W θαηαγξαθήο θαη θπκαίλεηαη απφ 0 - 3
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε
επίπεδα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ,
θαζψο θαη αληίζηνηρν δίθηπν;

Α.4.1.2

Α.4.1.3

Α 4.2 Δπάξθεηα αλζξώπηλσλ πόξσλ σο πξνο ηελ κόξθσζε θαη ηελ
εμεηδίθεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο.
Βαζκνινγία

A/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α.4.2.1

Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Θάζε ζεηηθή
επηρείξεζεο έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 5 απάληεζε ιακβάλεη
εηψλ;
2 βαζκνχο,
επνκέλσο γηα ην
πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δχν ζεκηλάξηα θαηά θξηηήξην Α4.2 ε
ηελ
ηειεπηαία
ηξηεηία
ή/θαη
ζπκκεηνρή βαζκνινγία
ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ θπκαίλεηαη απφ 0 - 4

Α.4.2.2

ηειεπηαία ηξηεηία;

Α 4.3 Δκπεηξία – Σερλνγλσζία επηρείξεζεο
Βαζκνινγία

A/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α.4.3.1

Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξφλ Θάζε ζεηηθή
αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 εηψλ;
απάληεζε ιακβάλεη 2
βαζκνχο, επνκέλσο
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην θξηηήξην Α4.3
πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, κεηαθνξάο ή ε βαζκνινγία
απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο;
θπκαίλεηαη απφ 0 - 4

Α.4.3.2
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Α 4.4 Δμσζηξέθεηα επηρείξεζεο
Βαζκνινγία

A/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α.4.4.1

Τθίζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο απφ
ηνλ νπνίν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
επηρείξεζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο; (λα
δεισζεί);

Α.4.4.2

Α.4.4.3

Θάζε ζεηηθή
Τθίζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο, απάληεζε ιακβάλεη
κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξάμεηο e- 1 βαζκφ, επνκέλσο
business;
γηα ην θξηηήξην Α4.4
Δπηβεβαηψλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε κία ή ε βαζκνινγία
πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία θπκαίλεηαη απφ 0 - 4
ηξηεηία;

Α.4.4.4

Δπηβεβαηψλεηαη
ε
χπαξμε
δηαθεκηζηηθψλ
θπιιαδίσλ – prospectus ηεο επηρείξεζεο;

ηελ πεξίπησζε ηνπ θξηηεξίνπ Α4 ε βαζκνινγία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ
0 έσο 15.
Σν άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ βαζκψλ δίλεη ηε βαζκνινγία ηεο θάζε
επηρείξεζεο γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ Α, ην νπνίν ζα θπκαίλεηαη από 15 έσο
70.
Β. Αμηνιόγεζε
Δπηρείξεζεο

ηεο

Πνηόηεηαο

ηνπ

Δπελδπηηθνύ

ρεδίνπ

ηεο

ΟΜΑΓΑ Β: Κπιηήπια ωρ ππορ ηην ποιόηηηα και ηην ηεκμηπίωζη ηος
Δπενδςηικού ζσεδίος ηηρ επισείπηζηρ
ηα θξηηήξηα απηά εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ
ζρέδην, θαη ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφµεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ.
Κξηηήξην Β1: Πξνθύπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ
Α/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟ

Β.1.1

Πεξηβαιινληηθή
αλαβάζκηζεο
ηεο
επηρείξεζεο
(κεησκέλεο
εθπνκπέο
ξχπσλ, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θιπ)
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Πνιχ θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
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Β.1.2

Οηθνλνκηθφηεξε,/Αληαγσληζηηθφηεξε
κεηαθνξά
(Κείσζε
θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ, Service ζε πεξηζζφηεξα ρηι,
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κείσζε
θφζηνπο, επειημία θιπ

Β.1.3

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ
κεηαθνξψλ

Β.1.4

Σαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
(Οξγάλσζε
απνζήθεο,
Δμνπιηζκφο
Φνξηνεθθνξηψζεσλ,
πζηήκαηα
Ινγηζκηθά,
Αμηνπνίεζε
λέσλ
ηερλνινγηψλ)

Β.1.5

Αχμεζε επειημίαο ζε είδε θαη κνξθέο
παξαγφκελσλ ππεξεζίσλ
ΤΝΟΛΙΚΟ
Β.1

ΒΑΘΜΟ

Πνιχ θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0

Πνιχ θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
Πνιχ θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
Πνιχ θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 0 – 20

Β.2 Πιεξόηεηα ζρεδηαζκνύ ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο
Α/Α

Β.2.1

Β.2.2

Β.2.3

Β.2.4
Β.2.5

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟ

Πνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ
θαη
ηεο
αλαγθαηφηεηαο
θάζε
ζηνηρείνπ
ηνπ
νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) ηεο
επέλδπζεο
Πνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε
δαπάλεο κε ζαθείο πξνζθνξέο –
manuals
/
prospectus
φπνπ
απαηηείηαη
κε
εκεξνκελία,
ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ
πξνκεζεπηή ;
Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη
επηιέμηκεο
θαη
ζσζηά
θαηεγνξηνπνηεκέλεο;
ΟΗ πξνηεηλφκελεο δαπάλεο θξίλνληαη
φηη δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ
ζεκαληηθέο πεξηθνπέο (π.ρ. άλσ ηνπ
20%);
Τπάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο
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Πνιχ θαιφ=2
Κέηξην=1
Αλεπαξθήο=0

Πνιχ θαιφο=2
Κέηξηνο=1
Αλεπαξθήο=0

ΛΑΗ=2
ΟΥΗ=0
ΛΑΗ=2
ΟΥΗ=0
ΛΑΗ=2
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νξγαλσηηθέο
αιιαγέο,
αλάπηπμε ΟΥΗ=0
λέσλ
ηκεκάησλ,
πξφζιεςε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ;
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ 0 - 10
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Β.12

Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 30 γηα ηα θξηηήξηα Β1 θαη
Β2.
Σειηθά ε πλνιηθή βαζκνινγία γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο
είλαη ην άζξνηζκα Α1+Α2+Α3+Α4+Β1+Β2 (κε αθξίβεηα 2νπ
δεθαδηθνύ) θαη ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ 0 θαη 100

(ΙΙ) ΝΔΔ ΚΑΙ ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΟΜΑΓΑ Α: Κπιηήπια αξιοπιζηίαρ
επισειπημαηικού ζσεδίος

επισειπημαηικού

θοπέα

και

Κξηηήξην Α1: Πξνζόληα κεηόρσλ ηνπ λένπ θαη ππό ζύζηαζε θνξέα
(εθπαίδεπζε – εκπεηξία)
Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε Α : Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 8,0
θνξέα. Δμεηάδεηαη:
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΣΔΗ, ΑΔΗ): 6,0
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο
Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (π.ρ. ΗΔΘ): 4,0
A. Δξγαζηαθή Δκπεηξία
B. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
Ιχθεην: 3,0
Βαζηθή Δθπαίδεπζε: 2,0
Β: Πάλσ απφ 10 έηε θαη πλαθήο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 8,0
Απφ 5-10 έηε θαη πλαθήο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 7,0
Απφ 0-5 έηε θαη πλαθήο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 6,0
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Πάλσ απφ 10 έηε θαη Κε πλαθήο: 6,0
Απφ 5-10 έηε θαη Κε πλαθήο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 5,0
Απφ 0-5 έηε θαη Κε πλαθήο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 4,0
Υσξίο εκπεηξία / ρσξίο ηεθκεξίσζε: 0
C: Τπάξρνπζα θαη ζπλαθήο: 4,0
Τπάξρνπζα κε ζπλαθήο: 2,0
Γελ ππάξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: 0
ε πεξίπησζε πνιιώλ κεηόρσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο,
γλώζεο, επηζηεκνληθνύ έξγνπ, βαζκνινγείηαη ν κέηνρνο κε ην
πςειόηεξν επίπεδν.
Ζ βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ Α1 είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγία ζηα Α,Β
θαη C θαη θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 20
Κξηηήξην Α2: Βησζηκόηεηα ζρεδίνπ
Δμεηάδνληαη:
Α/Α
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ

Α.2.1

Α.2.2

Α.2.3

Α.2.4

ΒΑΘΜΟ

Σεθκεξίσζε εκπνξηθψλ ζηφρσλ.
Σπρφλ
ππάξρνπζα
ζεηηθή
θεξδνθνξία κηαο λέαο επηρείξεζεο
λα ιεθζεί ζεηηθά ππφςε.

Πνιχ θαιή=6
Θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
Πνιχ θαιή=6
Σεθκεξίσζε
ηξφπνπ
πξνβνιήο, Θαιή=4
δηαλνκήο θαη δηαθήκηζεο
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
Σεθκεξίσζε
γηα
ην
βαζκφ
εμαζθάιηζεο πψιεζεο, δηάζεζεο ή
Πνιχ θαιή=6
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο
Θαιή=4
(π.ρ.
χπαξμε
πξνζπκθψλσλ
Κέηξηα=2
ζπλεξγαζηψλ, ρξήζεο ή δηάζεζεο ή
Αλεπαξθήο=0
δηαλνκήο
ησλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ).
Σεθκεξίσζε γηα ηελ πξνβιεπφκελε Πνιχ θαιή=6
δηείζδπζε ζηελ αγνξά
Θαιή=4
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Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
Α.2.5

Σεθκεξίσζε γηα ηηο ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ, ηελ χπαξμε ή φρη
εκπνδίσλ εηζφδνπ (entry barriers)
θαη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Α2

Πνιχ θαιή=6
Θαιή=4
Κέηξηα=2
Αλεπαξθήο=0
0 - 30

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηεο νκάδαο Α είλαη ην
άζξνηζκα Α1 + Α2 θαη θπκαίλεηαη από 2 έσο 50
ΟΜΑΓΑ Β: Κπιηήπια ωρ ππορ ηον σαπακηήπα και ηην ποιόηηηα ηος
επενδςηικού ζσεδίος
ηα θξηηήξηα απηά εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ
ζρέδην, θαη ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφµεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ.
Σα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο είλαη ηα ίδηα κε ηελ ελφηεηα (Η)
ΤΦΗΣΑΚΔΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ κε ηε δηαθνξά ζην ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ν
νπνίνο είλαη 50% αληί 30%.
Κξηηήξην Β1: Πξνθύπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α/Α

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟ

Β.1.1

Πεξηβαιινληηθή
αλαβάζκηζεο
ηεο
επηρείξεζεο
(κεησκέλεο
εθπνκπέο
ξχπσλ, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θιπ)

Πνιχ θαιή=6
Κέηξηα=3
Αλεπαξθήο=0

Β.1.2

Οηθνλνκηθφηεξε,/Αληαγσληζηηθφηεξε
κεηαθνξά
(Κείσζε
θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ, Service ζε πεξηζζφηεξα ρηι,
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κείσζε
θφζηνπο, επειημία θιπ

Πνιχ θαιή=6
Κέηξηα=3
Αλεπαξθήο=0

Β.1.3

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ
κεηαθνξψλ

Πνιχ θαιή=6
Κέηξηα=3
Αλεπαξθήο=0

Β.1.4

Σαρχηεξε

Πνιχ θαιή=6

εμππεξέηεζε

ηνπ

πειάηε
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(Οξγάλσζε
απνζήθεο,
Δμνπιηζκφο
Φνξηνεθθνξηψζεσλ,
πζηήκαηα
Ινγηζκηθά,
Αμηνπνίεζε
λέσλ
ηερλνινγηψλ)
Β.1.5

Αχμεζε επειημίαο ζε είδε θαη κνξθέο
παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ
ΤΝΟΛΙΚΟ
Β.1.

ΒΑΘΜΟ

Κέηξηα=3
Αλεπαξθήο=0
Πνιχ θαιή=6
Κέηξηα=3
Αλεπαξθήο=0

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 0 – 30

Β.2 Πιεξόηεηα ζρεδηαζκνύ ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο
Α/Α

Β.2.1

Β.2.2

Β.2.3

Β.2.4

Β.2.5

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟ

Πνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ
θαη
ηεο
αλαγθαηφηεηαο
θάζε
ζηνηρείνπ
ηνπ
νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) ηεο
επέλδπζεο
Πνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε
δαπάλεο κε ζαθείο πξνζθνξέο –
manuals
/
prospectus
φπνπ
απαηηείηαη
κε
εκεξνκελία,
ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ
πξνκεζεπηή ;
Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη
επηιέμηκεο
θαη
ζσζηά
θαηεγνξηνπνηεκέλεο;
ΟΗ πξνηεηλφκελεο δαπάλεο θξίλνληαη
φηη δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ
ζεκαληηθέο πεξηθνπέο (π.ρ. άλσ ηνπ
20%);
Τπάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο
νξγαλσηηθέο
αιιαγέο,
αλάπηπμε
λέσλ
ηκεκάησλ,
πξφζιεςε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ;
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Β.2

ειίδα 68 απφ 83

Πνιχ θαιφ=4
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Πνιχ θαιφο=4
Κέηξηνο=2
Αλεπαξθήο=0

ΛΑΗ=4
ΟΥΗ=0
ΛΑΗ=4
ΟΥΗ=0

ΛΑΗ=4
ΟΥΗ=0
0 - 20

ΥΔΓΙΟ ΟΓΗΓΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

Σειηθά ε πλνιηθή βαζκνινγία γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο
είλαη ην άζξνηζκα Α1+Α2+Β1+Β2 θαη ζα θπκαίλεηαη από 2 έσο 100

14. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΑΡΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ
14.1

Έναπξη έπγων

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
ν ΔΦΔΠΑΔ απνζηέιιεη ηελ απφθαζε έληαμεο. ηελ απφθαζε έληαμεο ζα
πεξηιακβάλεηαη ηερληθφ παξάξηεκα κε ζαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
πξνο εθηέιεζε έξγνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο
πεγέο, ην πνζνζηφ, ην χςνο, ηνλ ηξφπν, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο
ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ
έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, ηηο θπξψζεηο, ηνπο φξνπο ηήξεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη
θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιεπηνκέξεηα. Ωο εκεξνκελία
έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο έληαμεο
ζην Πξφγξακκα.
14.2

Παπακολούθηζη έπγος

Οη δηθαηνχρνη είλαη ππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ
(ΔΦΔΠΑΔ), γηα ηελ:


παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο



νξζή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο
απφθαζεο έληαμεο



νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηα
εγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνχο.

Θαηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία
πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ην ΤΠ.ΟΗ.Α.Λ. ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή
αλαθνξψλ ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα
ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΔΠΑΛ ΗΗ θαη ην ΔΠΑ 2007-2013
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ην Πξφγξακκα.
Θαηά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:


νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθχςεη ζην θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν
πνπ νξηνζεηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο,



πηζαλή αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερίζεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ,
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ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα θαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηε
ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθέο νδεγίεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο απφθαζεο έληαμεο θαζψο επίζεο θαη φηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν.
Α) Δθζέζεηο πξνόδνπ έξγσλ
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ
ειέγρσλ ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο απφ
εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ όξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ αηηήκαηνο
πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Σν αίηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ
Αλαιπηηθέο Δθζέζεηο Πξνφδνπ (ΑΔΠ) έξγσλ (Δλδηάκεζε Έθζεζε θαη Έθζεζε
Οινθιήξσζεο) νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ηφζν ειεθηξνληθά φζν θαη ζε
έληππε κνξθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο θαζψο
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε ΑΔΠ ζα απνζηαινχλ απφ
ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο
έληαμεο.
Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί κία ην πνιχ, κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη
αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Θάζε Έθζεζε / αίηεκα ελδηάκεζεο πηζηνπνίεζεο / νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί
ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ
επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί.
Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ
ρσξίο ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο
Έθζεζεο Οινθιήξσζεο).
Β) Έιεγρνη έξγσλ
Ο έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ
έδξα ηεο επηρείξεζεο απφ Όξγαλν Διέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ έκπεηξα
ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, πνπ νξίδνληαη απφ απηφλ ή
απφ κέιε ηνπ Κεηξψνπ Αμηνινγεηψλ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν 13.1 ηνπ παξφληνο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη πξψηα λα απνζηαιεί ε
αληίζηνηρε Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν αλάινγα κε ηελ
θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην έξγν. Ζ Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ ζα
πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο πνπ ζα απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ
ζηνλ δηθαηνχρν κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο.
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Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν εηδνπνίεζεο
ειέγρνπ πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο
κε ηελ επηρείξεζε.
Ζ επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα
ειέγρνπ θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη
ηηο εκεξνκελίεο απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ
επί ηφπνπ έιεγρν.
Κεηά ην πέξαο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ ηπρφλ
εθθξεκνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή
ζπλνδεπφκελε κε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ αλά
θαηεγνξία δαπάλεο.
Ο επηηφπηνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο:


Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηερληθή πηζηνπνίεζε)



Σελ πηζηνπνίεζε
πηζηνπνίεζε).

ηνπ

νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ

(νηθνλνκηθή

Σερληθή Πηζηνπνίεζε
Ζ ηερληθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Οξγάλνπ
Διέγρνπ (φξγαλν πηζηνπνίεζεο). Ζ παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ
κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο είλαη
ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί θαηά βάζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή
ηνπ ειέγρνπ.
Ιακβάλνληαο ππφςε:


ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ηηο ηπρφλ
πξφηαζεο

εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο



ηε ππνβιεζείζα Έθζεζε Πξνφδνπ



ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πξνθήξπμεο



ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην

θαη ηα ινηπά έληππα ηεο

ην ξγαλν Διέγρνπ εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ
πινπνίεζε ν δηθαηνχρνο ειέγρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ
ηελ νξζή νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ
επηκέξνπο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο. Δπίζεο, ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ
παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε θάζε
Θαηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη λα επηβεβαηψζεη ην
εχινγν ηνπ θφζηνπο. Οη ΔΦΓ έρνπλ ην δηθαίσκα πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ
δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε
ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην
θφζηνο ηνπο.
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο
ππνιείπεηαη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο ηεο πζηέξεζεο,
εθηηκάηαη θαη ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ
αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
ζα απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα IV ηνπ
παξφληνο Οδεγνχ.
Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε
Ζ νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ
Οξγάλνπ Διέγρνπ, παξάιιεια κε ηε δηελέξγεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο.
Σν ξγαλν Διέγρνπ θαηά θχξην ιφγν :


εμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ
δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη
ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο.



ειέγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε εηδηθή ζθξαγίδα,
πνπ θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν φξγαλν ειέγρνπ ειέγρεη θαη
αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ
γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
(π.ρ. βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ).

Κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαη θαηφπηλ θάιπςεο απφ ην
δηθαηνχρν ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επηηφπην έιεγρν
ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγεί, βάζεη ηεο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο, ην απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ (Έθζεζε
Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην
δηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη
απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ. Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 14.3.
Γ) Πηζηνπνίεζε δαπαλώλ απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ
Ζ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη
πηζηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

έπεηηα

απφ

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έρεη νινθιεξψζεη ην ππφινηπν έξγν, δελ
έρεη φκσο πξαγκαηνπνηήζεη ην εγθξηζέλ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο, δχλαηαη θαηά ηελ απνπιεξσκή λα ιάβεη ηελ αλαινγνχζα
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ
απηψλ κε ρξήζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηζρχνο ελφο έηνπο. Κεηά
ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο(ή θαη έπεηηα απφ πξνγελέζηεξν αίηεκα ηνπ
δηθαηνχρνπ), ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο δηαρείξηζεο πηζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο
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δαπάλεο, θαη επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ή πξαγκαηνπνηεί ηνλ
αλαγθαίν ζπκςεθηζκφ.
Γ) Παξαιαβή έξγνπ
Σν αίηεκα νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
παξάηαζεο (εθφζνλ έρεη δνζεί). Κε ππνβνιή ηεο έθζεζεο/αίηεζεο
νινθιήξσζεο ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ζέηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ θίλδπλν
λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο.
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη :
Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ.
Ζ χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη
Ζ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ
έξγνπ.
Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη
θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.
Κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ θάιπςεο απφ ηνλ δηθαηνχρν
ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγεί βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίαο ην απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην Γηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε
ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ
θαζψο επίζεο θαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ2.
Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 14.3.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί έλα έξγν σο νινθιεξσκέλν θαη θαηά
ζπλέπεηα λα παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν θάησ ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.
εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε
εκεξνκελία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε πνπ
αθνξνχζε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ
θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηφηε σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα εθιεθζεί ε
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην

2

ε απηή ηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ.
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ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ
παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί).
14.3

Καηαβολή δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ

Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα
δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ, φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληηθείκελνπ πνπ ην θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ είηε ζε πνζνζηφ 100% είηε ζε
αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο εθφζνλ, ε πηζηνπνίεζε είλαη
κηθξφηεξε ηεο νινθιήξσζεο.
Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεί ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη
απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ο ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο
επεξεάδεηαη απφ ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα ή κε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ
θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Α) Πξνθαηαβνιή
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε
πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν
δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ
αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε
δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα ην
ζθνπφ απηφ ΔΦΓ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε
βάζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα
απφ αίηεκα ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί
λα ηνπ θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο
εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην
δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο.
Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη
δαπάλεο (ειεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή, λα δεηήζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
έλαληη θαηαβνιήο λέαο ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε
ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ.
Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο
Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ
πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
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απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ
ηνπ έξγνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε
δεινχκελε επηζπκία ηνπ, είηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο, είηε κέξνο
απηήο κε απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο θαηά ην ππφινηπν.
Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί κία ην πνιχ, κεηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη
αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Γ) Απνπιεξσκή
Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ
πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ
ΔΦΓ (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 14.2Γ)
Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηνπ,
ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε
ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ
νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.
14.4

Φπημαηοδόηηζη – Υποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχληαη:












Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο ή
o Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ.
χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ
ίδξπκα, εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε
Πξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε,
εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε.
o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ.
o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ.
Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη
ΦΔΘ
Βεβαίσζε ηεο νηθίαο Λνκαξρίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ
Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε
Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε
Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη
γίλεη εθρψξεζε.
o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ
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o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ.
Κεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ..
Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ § 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ
186/26-5-92)
Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε
επηηαγή ή απφδεημε είζπξαμεο αλ γίλεη απεπζείαο θαηάζεζε ζηνλ
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.
Έληππν Δ7 ηεο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο.

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε
ππνβνιή ηζόπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο.
ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ
ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο
ελ ηζρύ.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη
ηειηθά κηθξφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί
επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ, κε
ειάρηζην θφζηνο ηα 30.000,00 ζχκθσλα κε ηνλ θάθειν ππνβνιήο.
Απεληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξγν θάησ ησλ
30.000,00. Δπίζεο απεληάζζνληαη απηόκαηα επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη
νπνίεο εληφο 18 κελψλ αληίζηνηρα (ή 24 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε)
δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε νινθιήξσζεο.
Δπίζεο νξίδεηαη φηη:
Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε ηεξεί
βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα
Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, φπσο ηζρχεη.
ια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηνπ
έξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα (10) ρξφληα απφ
ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο
θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο
έιεγρνο.
Ζ επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ εληζρπφκελε επηρείξεζε
θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Θαη’ εμαίξεζε είλαη
δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε Σξάπεδεο γηα ηελ παξνρή
βξαρππξφζεζκνπ
δαλεηζκνχ
ηζφπνζνπ
ηεο
εθρσξνχκελεο
επηρνξήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
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Γηα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ή νιφθιεξεο),
ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κε φιεο ηηο επί
κέξνπο ελέξγεηεο πνπ ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ
εγθξηηηθή απφθαζε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαηά ηνπο ειέγρνπο φηη δελ ηεξνχληαη νη
φξνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ν
ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ απέληαμε
απφ ην Πξφγξακκα θαη ηελ επηζηξνθή απφ ηελ δηθαηνχρν επηρείξεζε
ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί,
πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε
θαηαβνιή.
Θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ δχλαηαη λα
ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ
επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΘΔΓΔ).
Αθνινπζνχλ δειαδή νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο απφ ην πξφγξακκα θαη
ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε επηζηξέθεη ην πνζφλ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο
επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ λνκίκσλ ηφθσλ απφ ηελ
εθάζηνηε θαηαβνιή.

14.5

Παπάηαζη ολοκλήπωζηρ ηος επενδςηικού ζσεδίος

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ 18 κελψλ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε εμάκελεο παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε
ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη
θαηαβιεζεί (εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην
50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Ζ παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο.
Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη 3 κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
(πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο) θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.
14.6

Τποποποίηζη ηος επενδςηικού ζσεδίος

Δίλαη δπλαηέο δύν κόλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο (εμαηξνχληαη ηξνπνπνηήζεηο φπσο νη παξαηάζεηο,
αιιαγέο επσλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο ζχλζεζεο θηι) θαη εθφζνλ κε ηελ
αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο
έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο
ηνπ. Δπίζεο ε κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ) δελ
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δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθά
εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο
παξάηαζεο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ
(ΔΦΔΠΑΔ), ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, κε ζπλεκκέλα
φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θιπ.) ν νπνίνο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη κεηά ηελ γλσκνδφηεζε εθδίδεηαη ζρεηηθή
ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε.
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε
κε:
ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο,
ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο
πξνηεηλφκελεο ιχζεο
θαη γλσκνδνηεί γηα ηελ ηειηθή απφξξηςε ή ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπ
αηηήκαηνο θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη/απνξξίπηεη αηηήκαηα
επελδπηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε:
o Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο
o Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έσο θαη 6 κήλεο
o Κεηαβνιή λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο.
o Αιιαγή εμνπιηζκνχ (hardware) πιεξνθνξηθήο φπσο Ζ/Τ, scanner,
εθηππσηψλ.
o Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη
o Αηηήκαηα αιιαγήο εμνπιηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή θαη νπζηψδε κεηαβνιή
ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ.
o Κεηαθνξέο θνλδπιίσλ κεηαμχ δαπαλψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
θαηεγνξία ελέξγεηαο ή απφ θαηεγνξία ελέξγεηαο ζε θαηεγνξία ελέξγεηαο
πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 15% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
o Δπίζεο ν ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 15% ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο.
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Γηα θάζε άιιν ζέκα επηιακβάλεηαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ
εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.
Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ,
δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα
κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη ππνδνκέο
γηα ΑΚΔΑ δελ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζην επελδπηηθφ ζρέδην
αιιά κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ίδηα θεθάιαηα. Ωζηφζν, ε χπαξμή ηνπο ζα
πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ πηζηνπνίεζε.
14.7 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο
Κε απφθαζε ηεο ΓΓΒ/ ΤΠΠΑΑ, ζπγθξνηείηαη 5 κειήο Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ
ηξνπνπνίεζεο, νινθιήξσζεο, απέληαμεο θαη γεληθφηεξα ζεκάησλ πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηελ πινπνίεζε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ, ηελ νινθιήξσζε
ησλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ ηήξεζε
ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Δηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη
ηξνπνπνίεζε, νινθιήξσζε ή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη ζηε ΓΓΒ/ ΤΠΠΑΑ γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηα ηξία (3) είλαη
ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σα άιια δχν κέιε είλαη ππνρξεσηηθά
ππάιιεινη ηεο ΓΓΔ/ ΔΤΔΓ Δκπ. Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα
ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ).
Γελ επηηξέπεηαη ε ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε άηνκα
πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ.
14.8

Απόθαζε νινθιήξσζεο έξγσλ

Ζ απφθαζε νινθιήξσζεο εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΤΔΓ/ΔΚΠ θαη πεξηιακβάλεη ην
ζχλνιν ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ηεο πξάμεο, ηα νπνία έρνπλ παξαιεθζεί
απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ απφθαζε απηή ζα πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα ζηνηρεία
ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ αλά πεξηθέξεηα, φπσο επσλπκία, ΑΦΚ, αξρηθά
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε, ηειηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε, θαζψο θαη εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο.
15.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
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1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηά ηελ ππαγσγή
ηνπο θαη γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
α) Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο
β) Λα κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο,
εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ
θπζηθά θαηλφκελα
γ) Λα κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ πνπ έρεη ηελ
επζχλε επίβιεςεο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ παξαιαβή θαη
απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ.
δ) Λα κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια
θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο3, κε
ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3)
κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
ε) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνύ
αηηήκαηνο ζηνλ αξκφδην θνξέα κε αγνξά λένπ παξφκνηνπ
εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο ή θαιχηεξεο ηερλνινγίαο) θαη εληφο 6
κελώλ από ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο (κε ηήξεζε φισλ ησλ
παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην παιαηφ
εμνπιηζκφ).
2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 γηα ην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα δελ επηηξέπεηαη:
α) ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο θνξέα λα κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή
ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο.
Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή
εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ
θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.
β) ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ππαγσγήο θνξέα λα εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο
εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Ζ έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε

3

Τα παπαπάνω θα ππέπει να δηλώνονηαι με Υπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/86 με ηο γνήζιο ηηρ
ςπογπαθήρ από ηο νόμιμο εκππόζωπο ηηρ εηαιπείαρ. Σημειώνεηαι όηι καηά ηη διαδικαζία
παπακολούθηζηρ μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ ππάξηρ δύναηαι να ππαγμαηοποιηθεί δειγμαηοληπηικόρ
έλεγσορ για ηην εξακπίβωζη ηηρ ηήπηζηρ ηων ανωηέπω (βλ. Κεθάλαιο 16.1)
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επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο παξακέλεη ζηνλ
εθκηζζσηή.
3. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, είλαη ππνρξεσκέλεο
λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ΚΟ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 2009/2010 γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ
ππνρξέσζεο, ν δηθαηνχρνο ζα νθείιεη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο
ρνξεγεζείζαο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο
κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ ην πνζνζηφ κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο
επηρνξήγεζεο. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε θάζε
επηρείξεζε ππνινγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε ΔΚΔ κε βάζε ην έληππν Δ7, ηηο
ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νπνηνδήπνηε
άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ.
4. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ:
α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηελ
πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1
β) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ή
παξαθξαηείηαη ή επηζηξέθεηαη κέξνο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’
ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο παξαγξάθνπ 2
5. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ
παξάγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο
ελίζρπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ζρεηηθά νξηδφκελα
ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο επηρείξεζεο.
6. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
αιιά θαη γηα 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη
λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνπο ΔΦΓ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ
γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε
ΔΤΔΓ Δκπ ηεο ΓΓΔ/ ΤΠΟΗΑΛ έρεη ζπληάμεη εηδηθφ έληππν απνηίκεζεο /
αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο δξάζεο, ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν ηνπ
παξφληνο νδεγνχ (Παξάξηεκα ΥΗΗΗ).
Υποσπεώζειρ Γημοζιόηηηαρ
Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο
ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα
ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο ηνπ αλακλεζηηθή πηλαθίδα
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
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Τπνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνηρεία γηα ζηαηηζηηθέο θαη κειέηεο πνπ
δηελεξγνχλ δεκφζηεο αξρέο.
16. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ
ΣΗ ΠΡΑΞΗ
16.1

Δξέηαζη ηήπηζηρ ςποσπεώζεων δικαιούσων
Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΓΓΔ/ ΔΤΔΓ
Δκπ (βι. αλαιπηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε,
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην
Παξάξηεκα

ΔΠΑΛ ΗΗ

επελδχζεσλ, ζην

ΥΗΗ). Ο ΔΦΔΠΑΔ ηεξεί επίζεο ιεπηνκεξείο θαθέινπο ησλ

έξγσλ γηα κία δεθαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ.
Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο / ππαγσγήο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο. πκπιεξσκαηηθά ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ
Θαλνληζκνχ 1083/2006, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ππνρξενχηαη ζηε
δηαζθάιηζε φηη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε
ελ ιφγσ πξάμε δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε:
α) ε νπνία επεξεάδεη ηε θχζε ηεο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηεο ή
παξέρεη αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα ζε επηρείξεζε ή δεκφζην θνξέα
β) ε νπνία απνξξέεη είηε απφ αιιαγή ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο
ζηνηρείνπ

ππνδνκήο

είηε

απφ

ηε

παχζε

ηεο

παξαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ
δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε
βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη
δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
Γεηγκαηνιεπηηθά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επηηφπηα επαιήζεπζε απφ ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ, απφ ηε ΓΓΔ/ ΔΤΔΓ Δκπ., ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ΓΓΔ/ ΔΤΔΓ Δκπ. έρεη ην
δηθαίσκα δηελέξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη ζηνρεπκέλσλ
επαλειέγρσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε έθαζηνπ έξγνπ.
Γηα ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ελδεηθηηθά ηα εμήο:
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Γεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ή δήισζε θνξνινγίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκνχ.



Τπεχζπλε δήισζε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην
θαζεζηψο ελίζρπζεο.



Σν έληππν Δ7 (θαη γηα έλα έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ) θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.

16.2 Δπιβολή κςπώζεων
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ
παξφληνο νδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή επηζηξνθή ηεο
θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.
Γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθά ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο
επελδπηήο θαη γίλεηαη ζχζηαζε κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δηνξζσηηθήο
θίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ επελδπηή
ν ΔΦΓ ελεξγεί απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαίζην
(βι. Παξάξηεκα IX).
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