
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1002
20 Ιουνίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 26774/ΕΥΣ3675
 Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυ−

νητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μι−
κρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Κ.Π.Σ. 2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110 /τ.Α/17.5.2002).

2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα Άρθρα 1, 3 και 7 
(ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000). 

3. Το π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 37930//
ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.7.2000).

Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτι−
κά Ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
1447/2001 του Συμβουλίου. 

Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής 
της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύ−
σεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τον τρο−
ποποιητικό Κανονισμό του (ΕΚ) 364/2004, όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας.

10. Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε (2000) 3405/28.11.2000 
της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−

2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση 
Ε/2001/2010/26.7.2001 και την απόφαση της Επιτροπής 
υπ’ αριθμ. C (2004) 2414 της 3ης Δεκεμβρίου 2004 «για 
την τροποποίηση της απόφασης αριθ. C (2000) 3405 
της 28ης Νοεμβρίου 2000 με την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του Στόχου 1 στην Ελλάδα», όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

11. Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε(2001)566 της 22ας Μαρ−
τίου 2001 για το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 
σήμερα ισχύει.

12. Τις υπ’ αριθμ. Ε(2001)803, Ε(2001)804, Ε(2001)805, 
Ε(2001)806, Ε(2001)807, Ε(2001)808, Ε(2001)809, Ε(2001)810, 
Ε(2001)811 Ε(2001)812, Ε(2001)813 αποφάσεις της Επιτρο−
πής της 9ης Απριλίου 2001, αντίστοιχα για τα Π.Ε.Π. 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσα−
λίας, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, όπως σήμερα ισχύουν. 

13. Την υπ’ αριθμ. απόφαση της Ε(2001)868 της 15ης 
Μαΐου 2001 για το Π.Ε.Π. Αττικής, όπως σήμερα ισχύει.

14. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των δεκατρι−
ών (13) Π.Ε.Π., όπως εγκρίνονται και τροποποιούνται.

15. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις 
οποίες εγκρίνονται τα ΠΚΠ INTERREG III, όπως ισχύουν, 
και συγκεκριμένα:

• Την απόφαση υπ' αριθμ. Ε (2001) 4076 της 27ης Δε−
κεμβρίου 2001 για το ΠΚΠ INTERREG III A − PHARE CBC 
«Ελλάδα − Βουλγαρία 2000−2006» της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 
C (2004) 5658 της 23ης Δεκεμβρίου 2004, 

• Την απόφαση υπ' αριθμ. C (2005) 503 της 24ης Φε−
βρουαρίου 2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
«Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», 

• Την απόφαση υπ' αριθμ. Ε (2006) 394 της 6ης Φε−
βρουαρίου 2006 για το ΕΠ «Πρόγραμμα Γειτνίασης 
Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα−
κεδονίας», 

• Την απόφαση υπ’ αριθμ. C (2002) 55 της 19ης Μαρ−
τίου 2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΠΚΠ ΠΚΠ 
INTERREG III A «Ελλάδα−Κύπρος», όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφαση υπ’ αριθμ.C (2002) 1703 της 26ης Ιουλί−
ου 2002, την απόφαση υπ’ αριθμ.C (2004) 5451 της 20ης 
Δεκεμβρίου 2004 και την απόφαση Ε (2005) 4970 της 
5ης Δεκεμβρίου 2005.
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16. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των προα−
ναφερθέντων Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG ΙΙΙ, όπως κάθε φορά ισχύουν

17. Την Κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 
35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) για τη Σύστα−
ση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποι−
ήθηκε με την με υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ1274/21.3.2002 
(ΦΕΚ 411Β΄/21.3.2002) και την με υπ’ αριθμ. 37085/
ΔΙΟΕ890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β/22.9.2004) και ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. 15765/ΕΥΣ2058/5.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για διάθεση 
πιστώσεων από το Π.Δ.Ε, για την εφαρμογή των δρά−
σεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των δεκατριών 
(13) Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και των των Προγραμ−
μάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ «INTERREG ΙΙΙ A 
− PHARE CBC Ελλάδα − Βουλγαρία 2000−2006», «Πρό−
γραμμα Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτ−
νίασης Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», «Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα 
− Κύπρος 2000−2006» και τον ορισμό των ποσών, ποσο−
στών και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 552/Β/18.4.2007), 
όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/ΤΒ/28.4.2005) «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄)”, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/
ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 39059/ΕΥΣ9047/14.10.2005 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός 
Τελικών Δικαιούχων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σύμ−
φωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ110Α΄) (ΦΕΚ 
1539/Β/8.11.2005).

1. Το γεγονός ότι οι επενδυτικές προτάσεις των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στα 
Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των και των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III, ενισχύονται με δημόσια επιχορήγηση, η οποία 
προέρχεται κατά ανώτατο όριο 41.7% από εθνικούς πό−
ρους και κατά ανώτατο όριο 70% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 

Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους τετρακοσίων τριών εκατομμυρίων επτα−
κοσίων ευρώ (403.700.000€) σε βάρος του προϋπολογι−
σμού δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

Την έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές 
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των δεκα−
τριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και των Προγραμμάτων που 
εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG 
ΙΙΙ και ειδικότερα των Π.Κ.Π. «INTERREG ΙΙΙ A − PHARE 
CBC Ελλάδα − Βουλγαρία 2000−2006», «Πρόγραμμα 

Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτνίασης 
Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα−
κεδονίας», «Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα − Κύπρος 
2000−2006», κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1: Γεωγραφικές Ζώνες.
Άρθρο 2: Κατηγορίες Ενισχύσεων – Επιλέξιμες Δαπά−

νες.
Άρθρο 3: Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Άρθρο 4: Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού.
Άρθρο 5: Ύψος και ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης.
Άρθρο 6: Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων.
Άρθρο 7: Προθεσμία και τόπος υποβολής των προτά−

σεων.
Άρθρο 8: Δικαιολογητικά και στοιχεία για την υποβολή 

των προτάσεων.
Άρθρο 9: Όργανα αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης.
Άρθρο 10: Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικής πρό−

τασης.
Άρθρο 11: Κριτήρια αξιολόγησης.
Άρθρο 12: Όργανα και Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων 

εκ μέρους των επενδυτών.
Άρθρο 13: Υπογραφή συμβάσεων.
Άρθρο 14: Όργανα και διαδικασίες τροποποίησης των 

συμβάσεων υλοποίησης των επενδύσεων.
Άρθρο 15: Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, πι−

στοποίησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των χρηματοδο−
τούμενων επενδύσεων.

Άρθρο 16: Όργανα και διαδικασία καταβολής της δημόσι−
ας επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσεων.

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης, προ−
θεσμίες ολοκλήρωσης επενδύσεων, δικαιολογητικά.

Άρθρο 1
Γεωγραφικές Ζώνες

Για τις ανάγκες της παρούσας, η Ελληνική Επικράτεια 
υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικά, 
οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε κάθε Γεωγραφική 
Ζώνη παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 
Ειδικά για τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III, οι επιλέξιμες περιοχές παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Ε της παρούσας.

Άρθρο 2
Κατηγορίες ενισχύσεων − Επιλέξιμες δαπάνες

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επεν−
δυτική πρόταση, είναι ο «δυνητικός δικαιούχος της ενί−
σχυσης» κατά την έννοια της παρούσας προκήρυξης.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των Μι−
κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε κλάδους του 
τριτογενή τομέα, ειδικότερα στις θεματικές ενότητες 
Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες των ενισχύσεων 
στις ανωτέρω θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παρο−
χής Υπηρεσιών που είναι επιλέξιμες για συγχρηματο−
δότηση μέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006, καθώς 
και των τεσσάρων (4) Προγραμμάτων που εντάσσονται 
στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ αφορούν στις 
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επιλέξιμες ενέργειες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 
του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, 
επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αναφερόμενες στον 
Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας, οι οποίες 
συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά. Οι επιλέξιμοι 
συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεματική Ενό−
τητα, περιγράφονται στο Πίνακα 3 του Παραρτήματος 
Β της παρούσας. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας 
δαπανών που δεν επιβαρύνει πραγματικά την επιχεί−
ρηση.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο εκ−
συγχρονισμός κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει 
κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της 
ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση, περιλαμβάνεται στις επιλέξι−
μες δαπάνες ο εκσυγχρονισμός κτιρίων εφόσον υπάρ−
χει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύστα−
ση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επεν−
δυτικής πρότασης.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την παρα−
λαβή του φυσικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης 
από τον Τελικό Δικαιούχο και πριν την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και 
του δικαιούχου της ενίσχυσης, κρίνονται επιλέξιμες μό−
νον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υπο−
βολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της 
ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται 
στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια 
συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως 
αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της επενδυτικής πρότασης.

Άρθρο 3
Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών 
δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

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

(ii) να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμη−
νες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

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

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

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

(iv) Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμ−
φωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 
όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας.

(v) να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυ−
τικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που απο−
δεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα Θ της παρούσας

Ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον 
αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλη−

σης, ή το ισοδύναμό τους σε Ετήσιες Μονάδες Εργα−
σίας (Ε.Μ.Ε.) σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό 
έτος 2006. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις 
τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχει−
ριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο 
τελευταίες.

β. Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενί−
σχυσης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 
25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολο−
γισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Το 
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά 
τη διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης. 
Ως ιδία συμμετοχή, νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις 
ατομικές επιχειρήσεις και το εταιρικό/μετοχικό κεφά−
λαιο για τις λοιπές, για τις οποίες η καταβολή της 
ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του 
εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες 
σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση 
τα φορολογηθέντα αποθεματικά εκτός του τακτικού, 
όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση 
της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής και 
την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συμμετο−
χής, καθορίζονται στο Παράρτημα Θ και Παράρτημα 
Η αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότα−
σης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται εντός 
των εξής ορίων:

• Για τις Γεωγραφικές Ζώνες Α και Β: τριάντα χιλιάδες 
ευρώ (30.000 €) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000 €).

• Για τη Γεωγραφική Ζώνη Γ: είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(20.000 €) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 
€).

β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης της Προκήρυ−
ξης, μπορεί να προτείνει και να υλοποιήσει επενδυτική 
πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που 
καθορίζεται με το παραπάνω όριο. Στην περίπτωση 
αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρό−
τασης δεν επιχορηγούνται.

Άρθρο 5
Ύψος και Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης

α) Tα ποσά, ποσοστά και είδη των ενισχύσεων κα−
θορίζονται στην με υπ’ αριθμ. 15765/ΕΥΣ2058/5.4.2007 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 552/Β/18.4.2007), όπως ισχύει. 
Τα μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων και των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβου−
λίας Interreg III, καθώς και ο προϋπολογισμός δημόσιας 
δαπάνης της παρούσας προκήρυξης, περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Γ της παρούσας.

β) Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προ−
τάσεων και η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου 
της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δραστη−
ριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακό−
λουθο πίνακα:
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Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνη−
τικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμο−
ποιήσει ίδια συμμετοχή ή/και μεσομακροπρόθεσμο 
Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμ−
μετοχής παρουσιάζεται στον προηγούμενο πίνακα. 
Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι 
υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό μεσομακρο−
πρόθεσμου τραπεζικού δανείου παρουσιάζεται στον 
προηγούμενο πίνακα.

Άρθρο 6
Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφι−
στάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες 
στην Ελληνική επικράτεια, πληρούν τις γενικές προ−
ϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 3 της παρούσας, 
ανήκουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΣΤ της 
παρούσας και θα υλοποιήσουν επένδυση σε μία από 
της γεωγραφικές ζώνες του άρθρου 1.

Ειδικότερα δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων εί−
ναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξι−
μο κωδικό δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 στις 
31/12/2006 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
ΣΤ της παρούσας και θα πραγματοποιήσουν επένδυ−
ση για κωδικό δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 
επιλέξιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
ΣΤ της παρούσας στον οποίο δραστηριοποιούνταν 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής 
πρότασης.

Συγκεκριμένα, δυνητικοί δικαιούχοι είναι:
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή 

Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας 
του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεται−
ρισμού, και πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΣΤ. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δι−
καιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολι−
κό ποσοστό των εμπορικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερο 
του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύ−
κλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) 
τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο 
τελευταίων ετών.

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, δεν έχουν 
δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις 
ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι 
εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) οι Ο.Τ.Α. Α΄και β’ βαθμού.

Άρθρο 7
Προθεσμία και τόπος υποβολής των προτάσεων

1. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από τις 26 
Ιουνίου 2007. Η καταληκτική ημερομηνία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης καθορίζεται ανά−
λογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρηση 
ςως εξής: 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 0: 17.9.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 1: 19.9.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 2: 21.9.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 3: 25.9.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 4: 27.9.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 5: 1.10.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 6: 3.10.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 7: 5.10.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 8: 9.10.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης− 9: 11.10.2007, ώρα 
12.00 το μεσημέρι

Η καταληκτική ημερομηνία ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου 
υποβολής» από τον Τελικό Δικαούχο είναι η επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την εκάστοτε ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την 
επενδυτική του πρόταση σε Υποκατάστημα Πιστωτι−
κού Ιδρύματος επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστη−
μάτων που έχουν οριστεί από τον Τελικό Δικαιούχο 
για την εκτέλεση του έργου (φορείς υποδοχής), εντός 
των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία 
θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν οριστεί ως φο−
ρείς υποδοχής περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 39059/
Ε.Υ.Σ.9047/24.10.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, όπως ισχύει. 

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά και στοιχεία για την υποβολή των 
προτάσεων − Ηλεκτρονική Υποβολή προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο 
Υποβολής», το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

(α) την Αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτή−
ματος Ι,

(β) το Ερωτηματολόγιο, που αφορά στις προϋποθέσεις 
συμμετοχής καθώς και την περιγραφή της επενδυτικής 

Γεωγραφική
Ζώνη

Επιχορήγηση 
(%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Ελάχιστο Ποσοστό Ίδιας 
Συμμετοχής (%)

Μέγιστο Ποσοστό μεσομακροπρόθεσμου 
τραπεζικού δανείου (%)

Γεωγραφική Ζώνη Α 50 25 25

Γεωγραφική Ζώνη Β 55 25 20

Γεωγραφική Ζώνη Γ 60 25 15
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πρότασης, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 
ΙΑ,

(γ) τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής, που περι−
λαμβάνονται στο Παράρτημα Θ

(δ) τη καταγραφή των τυπικών δικαιολογητικών του 
σημείου (γ) του παρόντος άρθρου σε μορφή λίστας.

Τα ως άνω σημεία (α), (β) και (δ) του «Έντυπου Υποβο−
λής» παράγονται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υπο−
βολής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
που παρέχει το Υπ.Οι.Ο. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 14871/EYΣ3047/20.4.2005 (ΦΕΚ 
575/Β/28.4.2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει. Η διαδικασία ηλεκτρο−
νικής υποβολής είναι υποχρεωτική εντός της προβλε−
πόμενης στο άρθρο 7 της παρούσας προθεσμίας ηλε−
κτρονικής υποβολής. 

Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρό−
τασης υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε φυσική μορφή 
εις διπλούν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο−
βολής του Άρθρου 7 της παρούσας προκήρυξης και δεν 
μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά 
ή με μηχανικό μέσο (τηλεομοιοτυπία). 

1. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαμβά−
νονται στην επενδυτική πρόταση, δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 
8 του ν. 1599/1986, με εξαίρεση όσων ορίζονται ρητώς 
στο Παράρτημα Η της παρούσας προκήρυξης. Μετά 
την υποβολή της πρότασης και μέχρι το πέρας της 
διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης από τον Τε−
λικό Δικαιούχο, ο Τελικός Δικαιούχος στον οποίο έχει 
υποβληθεί η επενδυτική πρόταση, μπορεί, εφόσον τού−
το κρίνει αναγκαίο, να θέσει προθεσμία μέχρι πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να προσκομίσει ο 
δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης τυχόν πρόσθετα 
στοιχεία ή πληροφορίες.

2. Προκειμένου να είναι παραδεκτή η υποβολή μιας 
επενδυτικής πρότασης, πρέπει να πληρούνται όλες οι 
γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής του δυ−
νητικού δικαιούχου της ενίσχυσης και ειδικότερα: 

α) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να εμπίπτει 
στις διατάξεις του Άρθρου 6 της παρούσας,

β) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να πληροί 
τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το 
Άρθρο 3 της παρούσας.

γ) η επενδυτική πρόταση να είναι συμβατή με τις 
κατηγορίες ενισχύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 
παρούσας.

δ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης 
να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 
του Άρθρου 17 της παρούσας προκήρυξης.

στ) ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης να 
είναι σύμφωνος με το Άρθρο 4 της παρούσας. 

3. Σε περίπτωση υποβολής επενδυτικής πρότασης 
που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων 
παραγράφων ή δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το παρόν Άρ−
θρο, η επενδυτική πρόταση θεωρείται απαράδεκτη. 
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων ή υποβολής σε αναρμόδιο 
Υποκατάστημα Πιστωτικού Ιδρύματος. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής, η επενδυτική πρόταση δεν 
παραλαμβάνεται.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωμα 
να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο μία (1) επενδυτική πρό−
ταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα μέτρο ενός 
Π.Ε.Π ή ενός Π.Κ.Π. Interreg III και μόνο σε έναν Τελικό 
Δικαιούχο, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 

Άρθρο 9
Όργανα αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης

Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυ−
τικών προτάσεων είναι:

1. Ο Τελικός Δικαιούχος στον οποίο υποβλήθηκε η 
επενδυτική πρόταση από το δυνητικό δικαιούχο της 
ενίσχυσης.

2. Η Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίζε−
ται στο Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ. 3047/28.4.2005 
(ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/
ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 
8 της υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ. 3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/
Β/28.4.2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει.

Άρθρο 10
Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης

1. Οι επενδυτικές προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων 
των ενισχύσεων αξιολογούνται και κατατάσσονται ενι−
αία στο επίπεδο της προκηρυσσόμενης δράσης εντός 
εκάστου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων ή των Προγραμμάτων Κ.Π. Interreg ΙΙΙ.

2. Κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, ο Τελικός 
Δικαιούχος προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α) Αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις των δυνητικών 
δικαιούχων των ενισχύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια και 
τον τρόπο αξιολόγησης που ορίζονται στην παρούσα 
προκήρυξη.

 Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους Τελικούς 
Δικαιούχους γίνεται το αργότερο εντός είκοσι πέντε 
(25) εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική ημερο−
μηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, όπως 
αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσας και σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει.

β) Υποβάλει στη Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης 
τα ακόλουθα:

• κατάσταση που περιλαμβάνει όλες τις παραδεκτές 
επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν, με φθίνου−
σα σειρά βαθμολόγησης,

• κατάσταση με τις μη παραδεκτές επενδυτικές προ−
τάσεις,

• τυποποιημένα εισηγητικά σημειώματα.
 Η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων των επεν−

δυτικών προτάσεων και των εισηγητικών σημειωμάτων 
στη Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται το 
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγη−
σης των επενδυτικών προτάσεων από τους Τελικούς 
Δικαιούχους.
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3. Κατά το τελικό στάδιο αξιολόγησης και βαθμολό−
γησης των επενδυτικών προτάσεων, η Διατραπεζική 
Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση τα προαναφερόμενα 
στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία (κα−
ταστάσεις, εισηγητικά σημειώματα), προβαίνει:

α) στην επιβεβαίωση και, όπου απαιτηθεί, σε εκ νέου 
αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων,

β) στη σύνθεση μίας ενιαίας κατάστασης των θετικά 
αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων κατά φθίνουσα 
σειρά βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τον διατιθέ−
μενο προϋπολογισμό της δημόσιας επιχορήγησης,

γ) στη σύνθεση μίας ενιαίας κατάστασης αρνητικά 
αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων,

δ) στη σύνθεση μιας ενιαίας κατάστασης μη παραδε−
κτών επενδυτικών προτάσεων,

ε) στη σύνταξη σχετικού πρακτικού επί των επενδυ−
τικών προτάσεων, ανά προκηρυσσόμενη δράση χορή−
γησης ενισχύσεων,

στ) στον καθορισμό των επιχειρήσεων που χρηματο−
δοτούνται από κάθε προκηρυσσόμενη δράση, σύμφωνα 
με την προαναφερθείσα διαδικασία, λαμβάνοντας υπό−
ψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, 
υπάρχει εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, για κάθε επεν−
δυτική πρόταση που δεν ενισχύεται από το αντίστοιχο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο καθορισμός των επιχειρήσεων που χρηματοδοτού−
νται γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην 
κατάσταση των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών 
προτάσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού της δημόσιας επιχορήγησης. Σε περί−
πτωση που προκύπτει ότι το απομένον ποσό της δημό−
σιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων 
των τυχόν ισόβαθμων επενδυτικών προτάσεων, τότε 
όλες οι ισόβαθμες επενδυτικές προτάσεις δεν προτεί−
νονται για χρηματοδότηση.

4. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι της προ−
κηρυσσόμενης δράσης δεν επαρκούν για τη χρηματο−
δότηση του συνόλου των επενδυτικών προτάσεων που 
έχουν αξιολογηθεί θετικά, η Διατραπεζική Επιτροπή 
Αξιολόγησης δύναται να προχωρήσει, κατόπιν έγγραφης 
εντολής του αρμόδιου γενικού Γραμματέα, στην αύξηση 
του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης δράσης και 
μέχρι του ορίου των ποσών που περιγράφονται στην με 
υπ’ αριθμ. 15765/ΕΥΣ2058/5.4.2007 (ΦΕΚ 552/Β/18.4.2007) 
υπουργική απόφαση Διάθεσης Πιστώσεων, όπως ισχύει. 
Με βάση τους αυξημένους προϋπολογισμούς, η Διατρα−
πεζική Επιτροπή Αξιολόγησης προχωράει σε τροποποί−
ηση του σχετικού πρακτικού και της κατάστασης των 
προτάσεων που δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

5. Η Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης γνωστο−
ποιεί, εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής των καταστάσεων και των 
εισηγητικών σημειωμάτων της παραγράφου 2β του πα−
ρόντος Άρθρου, το σχετικό τροποποιημένο τελικό πρα−
κτικό στον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, 
το κοινοποιεί στη εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος και αποστέλλει στους Τελικούς Δικαιούχους το 
απόσπασμα του προαναφερθέντος τελικού πρακτικού 
για το τμήμα των επενδύσεων που τους αφορά. Επιπλέ−
ον, κοινοποιεί τα αποσπάσματα του τελικού πρακτικού 
ανά Τελικό Δικαιούχο στην Επιτροπή Ενστάσεων, για 
να καθίσταται δυνατή η επικαιροποίησή τους εφόσον 

υποβληθούν και γίνουν δεκτές ενστάσεις σχετικά με 
τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας προκήρυξης.

6. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
τελικού πρακτικού της Διατραπεζικής Επιτροπής Αξιο−
λόγησης, ενημερώνει με επιστολές τους επενδυτές για 
τη χρηματοδότηση της επένδυσής τους και ταυτόχρονα 
τους καλεί να προχωρήσουν στη διαδικασία υπογραφής 
των σχετικών συμβάσεων υλοποίησης των επενδυτικών 
τους προτάσεων με τους Τελικούς Δικαιούχους. 

7. Οι Τελικοί Δικαιούχοι, εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού πρακτικού 
από τη Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης, ενημερώ−
νουν με συστημένη επί αποδείξει επιστολή τους επενδυ−
τές για τη δυνατότητα χρηματοδότησης ή μη των επεν−
δυτικών προτάσεων. Ταυτόχρονα αποστέλλουν σχετικά 
σχέδια συμβάσεων στους έχοντες δικαίωμα υπογραφής, 
οι οποίοι πρέπει να τις υπογράψουν εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους.

Άρθρο 11
Κριτήρια αξιολόγησης

Τα αρμόδια όργανα της αξιολόγησης εξετάζουν τον 
προϋπολογισμό της προτεινόμενης επένδυσης ως προς 
τα όρια που τίθενται στο Άρθρο 4 της παρούσας και το 
εύλογο του κόστους. Σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης, επέλθει μείωση του προϋπολογισμού 
της επενδυτικής πρότασης κάτω από τα όρια που ορίζο−
νται στο Άρθρο 4 της παρούσας, η πρόταση θεωρείται 
απαράδεκτη.

Tα κριτήρια αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση των 
επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής: 

Κριτήριο 1: Επιχειρηματική ικανότητα του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης

Το κριτήριο αυτό αφορά στην ικανότητα του δυνη−
τικού δικαιούχου της ενίσχυσης να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της πραγματοποίησης και λειτουργίας της 
επενδυτικής του πρότασης. Η επιχειρηματική ικανότητα 
συνεκτιμάται με βάση τη συνέπεια στις συναλλαγές, 
την εμπειρία και τις σχετικές γνώσεις του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης, ως ακολούθως:

1.1. Συνέπεια στις συναλλαγές:
Εξετάζεται η φερεγγυότητα, τόσο του δυνητικού δι−

καιούχου της ενίσχυσης, όσο και εκείνη των μετόχων 
ή εταίρων του. Κατά την εξέταση της φερεγγυότητας, 
λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυσμενή στοιχεία συναλλα−
κτικής τάξης.

Η εξέταση του κριτηρίου της συνέπειας στις συναλ−
λαγές καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική 
κρίση (ΝΑΙ −ΟΧΙ ).

Στην περίπτωση που η αξιολογική κρίση είναι θετική, 
εξετάζεται και βαθμολογείται η παρακάτω ομάδα υπο−
κριτηρίων αξιολόγησης:

1.2. Εμπειρία και σχετικές γνώσεις:
Εξετάζεται η εμπειρία και η γνώση του δυνητικού 

δικαιούχου της ενίσχυσης, ή/ και εκείνη των μετόχων ή 
εταίρων του. Εξετάζονται ιδίως η προηγούμενη επιχει−
ρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση 
των συνθηκών του κλάδου και η ενασχόληση με αντι−
κείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, 
καθώς και οι γνώσεις ή/ και σπουδές στο αντικείμενο 
της προτεινόμενης επένδυσης.
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1.2.1 Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 
1.2.2 Σπουδές σχετικές με το αντικείμενο 
1.2.3. Επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το αντι−

κείμενο 
Η βαθμολόγηση των υποκριτηρίων γίνεται στην κλί−

μακα μηδέν έως ένα (0−1).
Κριτήριο 2. Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμε−

τοχής
Αφορά στη δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για 

την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, όπως αυτή ορίζεται 
στην παράγραφο β του άρθρου 3 της παρούσας. Στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα ακόλουθα:
 Η ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων, βάσει ισολογισμών, 

φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών καταθέσεων.
 Αυξήσεις μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με 

εισφορές μετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της 
επένδυσης, βάσει των συστατικών εγγράφων της επι−
χείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών. 
 Η ύπαρξη λοιπών διαθεσίμων όπως ομόλογα, με−

τοχές και άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία βάσει 
φορολογικών δηλώσεων – εντύπων Ε9, που κρίνονται 
ως ευκόλως ρευστοποιήσιμα εντός του χρονοδιαγράμ−
ματος πραγματοποίησης της επένδυσης.
 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προγραμ−

ματίζουν την κάλυψη ενός μέρους ή του συνόλου της 
ιδίας συμμετοχής τους με υφιστάμενα έκτακτα φο−
ρολογηθέντα αποθεματικά, εξετάζεται η ύπαρξη των 
αποθεματικών αυτών και η διαθεσιμότητά τους για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης.
 Η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης.

Η εξέταση του κριτηρίου της δυνατότητας διάθεσης 
της ίδιας συμμετοχής καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική 
ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ −ΟΧΙ ).

Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επιχείρησης 
Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στη βιωσιμότητα του 

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης και ανάλογα με 
την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρεί η επι−
χείρηση, εξετάζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα 
υποκριτήρια: 

3.1. Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών 
Το υποκριτήριο αυτό εφαρμόζεται με πραγματικά 

στοιχεία από την επίδοση της επιχείρησης τα τελευ−
ταία χρόνια. Το υποκριτήριο βαθμολογείται με βάση το 
μέσο ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης τα τελευταία 
τρία χρόνια. 

3.2 Κερδοφορία
3.2.α Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (για επι−

χειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας)
Το υποκριτήριο εκφράζει την αποδοτικότητα των συ−

νολικών κεφαλαίων τα τελευταία δύο χρόνια.
3.2.β Περιθώριο κέρδους (για επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία Β΄ κατηγορίας)
3.3. Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο 
Το υποκριτήριο βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου 

κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης πριν την υποβολή της 
πρότασης και επιδιώκει να καταδείξει το συσχετισμό 
μεταξύ οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και υφι−
στάμενων θέσεων εργασίας.

3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 
Το υποκριτήριο εκφράζει το κατά πόσον τα κέρδη 

των προηγούμενων 2 ετών καλύπτουν το ύψος της 
επένδυσης. 

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μικτές δραστηριό−
τητες, ως διαθέσιμα στοιχεία για την εφαρμογή των 
παραπάνω υποκριτηρίων, λαμβάνονται τα στοιχεία που 
αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχεί−
ρησης. 

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξέταση του 
κριτηρίου της βιωσιμότητας, λαμβάνονται από τα οικο−
νομικά αποτελέσματα της επιχείρησης του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παράρτημα Θ της παρούσας

Κριτήριο 4. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
Η αύξηση της απασχόλησης μέσω της πραγματο−

ποίησης της προτεινόμενης επένδυσης εξετάζεται και 
αξιολογείται με βάση τον αριθμό των νέων θέσεων 
απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος της ενί−
σχυσης δεσμεύεται να δημιουργήσει σύμφωνα με την 
επενδυτική του πρόταση. Αφορά θέσεις εξαρτημένης 
εργασίας. Αξιολογείται συνεκτιμώντας τα ακόλουθα 
υποκριτήρια:

4.1. Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης 
4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης 
Κριτήριο 5. Διασυνοριακότητα, αρτιότητα και ποιότητα 

της επενδυτικής πρότασης
5.1. Διασυνοριακότητα 
Το υποκριτήριο διασυνοριακότητας αφορά μόνο στις 

επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται στα Προ−
γράμματα της Κ.Π. Interreg ΙΙΙ. Εξετάζεται το ποσοστό 
του κύκλου εργασιών που προέρχεται συνολικά από τη 
χώρα που αφορά κάθε φορά το πρόγραμμα. 

Η εξέταση του υποκριτηρίου καταλήγει υποχρεωτικά 
σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ −ΟΧΙ ).

5.2. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της 
επένδυσης (προοπτικές επένδυσης, διαφοροποίηση 
προσφερόμενων υπηρεσιών, κλαδικός ανταγωνισμός, 
αρτιότητα και ποιότητα σχεδιασμού της επένδυσης, 
ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος).

5.3. Καινοτομία και Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών

5.4. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
5.5. Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη 
Σχετικά με την βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολό−

γησης, ισχύουν τα εξής: 
• Η εξέταση των υποκριτηρίων 1.1 και 5.1. (εφόσον απαι−

τείται η εξέταση του 5.1) και του κριτηρίου 2 καταλήγει 
υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

• Η εξέταση των υπόλοιπων υποκριτηρίων καταλήγει 
σε βαθμολόγηση. 

• Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των κριτη−
ρίων και υποκριτηρίων, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 
Ζ της παρούσας προκήρυξης. 

Προκειμένου μία παραδεκτή επενδυτική πρόταση να 
θεωρηθεί θετικά αξιολογημένη και να περιληφθεί στην 
ενιαία κατάσταση των θετικά αξιολογημένων επενδυ−
τικών προτάσεων του Άρθρου 10 της παρούσας, πρέπει 
να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

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

να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2
(iii) να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 

5.1. εάν εξετάζεται
(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον (15) μονάδες, σε σύ−

νολο πενήντα (50) μονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσι−
μότητα)
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(v) να έχει λάβει τουλάχιστον πενήντα (50) μονάδες, 
σε σύνολο (100) μονάδων, για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5. 

Άρθρο 12
Όργανα και Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων 

εκ μέρους των επενδυτών

1. Συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με το 
Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 
575/Β/28.4.2005) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει.

2. Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενι−
σχύσεων δύναται να αφορούν στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των Τελικών Δικαιούχων, τη βαθμολογία 
και τους όρους χρηματοδότησης της επένδυσής τους. 

3. Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύ−
σεων υποβάλλονται στους Τελικούς Δικαιούχους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημέρα της κοινοποίησης του αποτελέσματος της 
αξιολόγησης της επενδυτικής τους πρότασης από τους 
Τελικούς Δικαιούχους.

4. Στη συνέχεια, οι Τελικοί Δικαιούχοι διαβιβάζουν τις 
ενστάσεις στην Επιτροπή Ενστάσεων, εντός δύο (2) ερ−
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής 
ενστάσεων.

5. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εξετάζονται από 
την Επιτροπή Ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους 
και παραλαβής τους από τον Τελικό Δικαιούχο και κοι−
νοποιούνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες στους Τελικούς 
Δικαιούχους, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, καθώς 
και στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Οι Τε−
λικοί Δικαιούχοι απαντούν επί των ενστάσεων στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, βάσει των αποφάσεων 
της Επιτροπής Ενστάσεων, οι οποίες είναι γι’ αυτούς 
δεσμευτικές.

Άρθρο 13
Υπογραφή συμβάσεων

1. Μετά την οριστικοποίηση από τους Τελικούς Δικαι−
ούχους των επενδυτικών προτάσεων που δύνανται να 
χρηματοδοτηθούν, με βάση το απόσπασμα του πρα−
κτικού από την Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης 
και των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων, ο κάθε 
Τελικός Δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή των σχε−
τικών συμβάσεων με τους επενδυτές των οποίων οι 
προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση. Οι συμ−
βάσεις κοινοποιούνται στην εκάστοτε αρμόδια Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης, όπως και τυχόν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις αυτών. Σε περίπτωση που ο επενδυτής 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός 
της αναφερόμενης προθεσμίας στην παράγραφο 6 του 
Άρθρου 10 της παρούσας, χάνει το δικαίωμα υπογρα−
φής της σύμβασης, εκτός εάν υπάρχουν κατ’ εξαίρεση, 
τεκμηριωμένοι λόγοι καθυστέρησης για την υπογρα−
φή της σύμβασης, τους οποίους οφείλει να γνωρίσει 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στον Τελικό 
Δικαιούχο.

2. Ως ημερομηνία έναρξης πραγματοποίησης της 
επένδυσης, θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της σύμβα−
σης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δικαιούχου 
της ενίσχυσης.

3. Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν 
από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται με αποκλειστι−
κή ευθύνη του δικαιούχου και δεν δεσμεύει τη χρηματο−
δότηση ή μη αυτής από τις δράσεις ενισχύσεων για τις 
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των 
Π.Κ.Π. Interreg III για την παρούσα προκήρυξη. 

Άρθρο 14
Όργανα και διαδικασία τροποποίησης 

των συμβάσεων υλοποίησης των επενδύσεων

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

1. Αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού 
αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση 
δύναται να υποβληθεί εγγράφως από τους δικαιούχους 
της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά 
ουσιώδες μεταβολές στο εγκεκριμένο φυσικό αντικεί−
μενο. Ως επουσιώδεις αλλαγές θεωρούνται, ενδεικτικά, 
η αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής, η αλλαγή προμη−
θευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτη−
ριστικών τους, ή οι εσωτερικές μεταφορές κονδυλίων 
μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
ενέργειας, κ.λπ.

2. Δύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιή−
σεις σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγο−
ριών ενεργειών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

β) δεν επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η 
οποία έχει προβλεφθεί στη σύμβαση του επενδυτή με 
τον Τελικό Δικαιούχο,

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται 
κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις α) ή β), η πρόταση 
επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο και μόνο 
(χωρίς επαναξιολόγηση από τη Διατραπεζική Επιτρο−
πή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ 
1, εδ i της υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ3047/20.4.2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει και επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρη−
ματοδότησης. 

3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκε−
κριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετα−
ξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν γίνονται 
αποδεκτές.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ένα αίτημα τρο−
ποποίησης να γίνεται δεκτό, θα πρέπει να διασφαλί−
ζεται ότι: 

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της

β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του προγράμματος 

γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού 

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται, σύμφωνα με 
τυποποιημένο έγγραφο, από το δικαιούχο της ενίσχυσης 
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προς τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδευόμενο από σχετικές 
προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα αι−
τιολογούν το κόστος των νέων παρεμβάσεων.

Ο Τελικός Δικαιούχος εξετάζει το αίτημα στην ουσία 
του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή 
απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή και παραλαβή του. Η απόφαση για την 
τροποποίηση ή μη της σύμβασης, κοινοποιείται από τον 
Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος αποδε−
χτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, καλεί 
τον επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για 
την υπογραφή των τροποποιήσεων της σύμβασης και 
κοινοποιεί τις τροποποιημένες συμβάσεις στην εκάστο−
τε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη 
μη αποδοχή του αιτήματός του.

4. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επένδυσης για διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες γί−
νεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αίτημα υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης 
στον Τελικό Δικαιούχο, εντός της προθεσμίας ολοκλή−
ρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμό της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, η πιθανή έγκριση του 
αιτήματος κοινοποιείται προς ενημέρωση από τον Τε−
λικό Δικαιούχο στην εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης. 

5. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης χορηγείται σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέ−
ρησης των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας 
βίας και για όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν 
διαρκούν. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συμπερι−
λαμβάνονται μόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων. Καθένας των συμ−
βαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρω−
ση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το 
μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχε−
τικό αίτημα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο 
άμεσα. Το αίτημα παράτασης εγκρίνεται με απόφαση 
του Τελικού Δικαιούχου. Το κάθε αίτημα παράτασης 
γίνεται αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι η καταλη−
κτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής της 
επένδυσης συμπεριλαμβανομένης και τυχόν αυτοδίκαιης 
παράτασης δεν υπερβαίνει την 31η/12/2008. Η απόφαση 
για την τροποποίηση ή μη της σύμβασης κοινοποιείται 
από τον Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης 
και προς ενημέρωση στην εκάστοτε αρμόδια Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης.

6. Η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετο−
χών ή εταιρικών μεριδίων δικαιούχου της ενίσχυσης για 
ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49%, σε σχέση με την 
μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ 
του Φορέα της επένδυσης και του Τελικού Δικαιούχου 
είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης ενημερώνει υποχρεωτικά την 
τράπεζα, πριν προβεί σε αυτές, προκειμένου ο Τελικός 
Δικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι τα κρι−
τήρια του εδαφίου (iv) της παραγράφου α του άρθρου 3 
της παρούσας συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα:

Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλή−
ρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαί−
ωσης ολοκλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της 
επένδυσης υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστημα της 
τράπεζας που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση, η 
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

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

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

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

Σε κάθε περίπτωση ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να 
προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής 
πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 «επιχειρηματική 
ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού 
τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης» του άρθρου 11, και να 
ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής κατά σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Παράρτημα Δ της παρούσας. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας 
από την πλευρά του φορέα της επένδυσης αναφορικά 
με την εκ των προτέρων ενημέρωση, η τράπεζα λαμβά−
νει απόφαση για επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας 
δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό 10%.

Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρω−
σης δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων 
λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή 
ενημερώνεται το αρμόδιο υποκατάστημα και ελέγχε−
ται η διατήρηση της ιδιότητας μίας επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ της παρούσας, αφού πραγματοποιηθεί 
η μεταβίβαση. 

Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν 
πρόκειται για επιχειρήσεις – Φορείς της Επένδυσης – 
που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από 
της εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστημα 
είναι εισηγμένες.

Στην περίπτωση δε, που η αλλαγή της μετοχικής ή 
εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων 
μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του Φορέα 
της Επένδυσης καθιστά την ενισχυόμενη Μικρή ή Πολύ 
Μικρή Επιχείρηση μη επιλέξιμη ή μη θετικά αξιολογη−
μένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α) 
του Άρθρου 3 της παρούσας, τότε με απόφαση του 
Τελικού Δικαιούχου, ορίζεται η επιστροφή του συνόλου 
της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

Άρθρο 15
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, 
πιστοποίησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης 

των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων

1. Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποί−
ησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων και των επι−
λέξιμων δαπανών τους καθώς και στην παρακολούθηση 
της ολοκλήρωσης των επενδύσεων, ο κάθε Τελικός Δι−
καιούχος ελέγχει και πιστοποιεί την πορεία εκτέλεσης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του 
δικαιούχου της ενίσχυσης για το οποίο είναι αρμόδιος, 
όπως περιγράφεται και στη σύμβαση που υπογράφεται 
με τους επενδυτές, υποβάλλοντας τα στοιχεία και τις 
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εκθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. Στο 
πλαίσιο αυτό οι Τελικοί Δικαιούχοι: 

Προβαίνουν σε έλεγχο και πιστοποίηση της εκτέλεσης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε ενισχυ−
όμενης επένδυσης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούν 
έναν (1) και μόνο έλεγχο για την πιστοποίηση της ολο−
κλήρωσης κάθε ενισχυόμενης επένδυσης και των δαπα−
νών της και συντάσσουν τυποποιημένη εκθέση ελέγχου 
πριν από την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και 
την κοινοποιούν στην εκάστοτε αρμόδια ΕΥΔ. 

Ο έλεγχος συνίσταται: 
(i) Στη διακρίβωση της επιλεξιμότητας των πραγμα−

τοποιημένων δαπανών, με βάση τα πρωτότυπα παρα−
στατικά των δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών, τα 
οποία ο ελεγκτής μονογράφει και σφραγίζει με ειδική 
σφραγίδα, που φέρει τον τίτλο του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος από το οποίο χρηματοδοτείται η επένδυση 
και η οποία περιέχει πεδία που θα συμπληρωθούν με 
την αναγραφή του αριθμού της σύμβασης καθώς και 
το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή και την επωνυμία του 
Τελικού Δικαιούχου. 

(ii) Στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 
επένδυσης σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνο−
νται στην ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση. 

Ο έλεγχος διενεργείται εντός ενός (1) μηνός από την 
υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου της ενίσχυ−
σης προς τον Τελικό Δικαιούχο φορέα υποδοχής. Σε 
κάθε περίπτωση αίτημα για διενέργεια ελέγχου δεν 
μπορεί να υποβληθεί από τους επενδυτές σε διάστη−
μα μικρότερο των τριών (3) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλε−
πόμενης στην σύμβαση ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης, χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο Τελικός Δικαιούχος δι−
ενεργεί αυτεπάγγελτα έλεγχο. 

Ο έλεγχος της επένδυσης συνίσταται σε τελικό 
έλεγχο, με τον οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση της 
επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Στη σχετική έκθεση 
ελέγχου προσδιορίζεται το ύψος της δημόσιας επιχο−
ρήγησης, που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο της 
ενίσχυσης σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου. 

2. α) Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Τελικός 
Δικαιούχος προβαίνει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών, στην έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης ή μη 
της επένδυσης με την οποία:

• Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανα−
κοινώνεται η λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα σε αυτή.

• Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας 
επιχορήγησης. 

 Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στον επενδυτή. Με την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης του συνόλου των επενδύ−
σεων που αποτελούν μία πράξη ο εκάστοτε Τελικός Δι−
καιούχος αποστέλλει στην αρμόδια ΕΥΔ τις βεβαιώσεις 
ολοκλήρωσης των επενδύσεων και τα τροποποιημένα 
ΤΔΕ/Υ στα οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία των τε−
λευταίων εν ισχύ συμβάσεων με τους επενδυτές.

Πέραν της περίπτωσης υποβολής αιτήματος τροπο−
ποίησης κατά την διαδικασία του άρθρου 14 της πα−
ρούσας, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βε−
βαίωση ολοκλήρωσης, οριακές αποκλίσεις στο φυσικό 
αντικείμενο της εγκεκριμένης επένδυσης, όπως αυτές 

περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι 
αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολο−
κληρωμένος χαρακτήρας της.

β) Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου δεν πιστοποιεί 
την ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της προθεσμί−
ας ολοκλήρωσης και της τυχόν παράτασής της, τότε 
σε αυτήν περιγράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση 
της επένδυσης και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στη σύμβαση μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του 
επενδυτή. 

γ) Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να διενεργεί περαιτέ−
ρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

• δ) Εφόσον ο Τελικός Δικαιούχος διαπιστώσει προ−
βλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της 
επένδυσης εντός της προβλεπόμενης στη σύμβαση προ−
θεσμίας της, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομε−
ρώς τη σύμβαση αφού προηγουμένως εφαρμοσθούν τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση διαδικασία.

3. Με την ολοκλήρωση κάθε επένδυσης και την πα−
ραλαβή και αποπληρωμή και της τελευταίας σχετικής 
δαπάνης διενεργείται εκκαθάριση και τυχόν υπόλοιπα 
επιστρέφονται στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

4. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των επενδύσεων 
ανά πράξη οι Τελικοί Δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλ−
λουν στις αρμόδιες ΕΥΔ τα τελικά ΤΔΕ/Υ, βεβαίωση 
ολοκλήρωσης της σχετικής πράξης καθώς και βεβαιώ−
σεις ολοκλήρωσης της κάθε επένδυσης.

Άρθρο 16
Όργανα και διαδικασία καταβολής της δημόσιας 

επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσεων

Τα όργανα και η διαδικασία καταβολής της δημό−
σιας επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσε−
ων καθορίζονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 14871/
ΕΥΣ3047/20.4.2005 (ΦΕΚ 575/ΤΒ/28.4.2005) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 της παρούσης αναφορικά με τον αριθμό των 
ελέγχων.

1. Ειδικότερα η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης 
γίνεται άπαξ από τον Τελικό Δικαιούχο, εφόσον έχει 
εκδοθεί η προβλεπόμενη βεβαίωση ολοκλήρωσης, στην 
οποία ορίζεται και το τελικώς καταβλητέο ποσό στον 
δικαιούχο της ενίσχυσης και αφού προσκομιστούν τα 
δικαιολογητικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα Η της 
παρούσας.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης, προθεσμίες 

ολοκλήρωσης επενδύσεων, δικαιολογητικά

1. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίω−
μα να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο μία (1) επενδυτική 
πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα μέτρο 
ενός Π.Ε.Π. ή Προγράμματος Κ.Π. Interreg ΙΙΙ και μόνο 
σε έναν Τελικό Δικαιούχο – Φορέα Υποδοχής, σε κάθε 
προκήρυξη δράσεων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της πα−
ρούσας διαδικασίας ενίσχυσης. Η υποβολή περισσοτέ−
ρων της μιας (1) προτάσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 8 
της παρούσας, από τον ίδιο δυνητικό δικαιούχο, καθι−
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στά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του αυτοδίκαια 
απαράδεκτες.

2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν δύναται να ενισχυ−
θεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την 
υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.

3. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τή−
ρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση Προκήρυξης και στη σύμβαση που 
υπογράφει με τον Τελικό Δικαιούχο.

4. Αίτημα τροποποίησης της σύμβασης που αφορά 
αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού απα−
γορεύεται.

5. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουρ−
γεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας ή 
των Νομών που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. ή το Π.Κ.Π. 
Interreg ΙΙΙ για το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να 
μη μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης, 
τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά 
την ολοκλήρωσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρε−
ούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δημόσιας 
επιχορήγησης.

6. Απαγορεύεται η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, 
εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Η απα−
γόρευση αυτή ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση της πεντα−
ετίας (5ετίας) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης, άλλως ο επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή 
μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχο−
ρήγησης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

7. Απαγορεύεται η εκμίσθωση πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων της επένδυσης μέχρι τη συμπλήρωση της 
πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της πε−
ρίπτωσης κατά την οποία εκμισθώνεται το σύνολο της 
επιχειρηματικής μονάδας. Σε περίπτωση εκμίσθωσης 
του συνόλου της επιχειρηματικής μονάδας, ο μισθωτής 
δεσμεύεται στην τήρηση των όρων της παρούσας από−
φασης που τον αφορούν και ιδιαίτερα στη λειτουργία 
και μη μεταβολή της χρήσης της ενισχυόμενης επένδυ−
σης και τη διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης, 
για το προβλεπόμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η 
εν λόγω δέσμευση, πρέπει να περιλαμβάνεται στο μι−
σθωτήριο συμβόλαιο.

8. α) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέ−
ωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων 
θέσεων απασχόλησης, παράλληλα με τις υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο 
υπολογισμός των δημιουργούμενων νέων θέσεων απα−
σχόλησης, όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη επενδυ−
τική πρόταση και ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση 
με τον επενδυτή. 

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού 
των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης εντός 
του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος των δύο 
(2) ετών, σε σχέση με αυτές που περιγράφονται στη βε−
βαίωση ολοκλήρωσης, επιβάλλεται η αναλογική μείωση 
ή επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης. 

9. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της νο−
μικής μορφής της επιχείρησης, ο δικαιούχος της ενί−
σχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέ−

ρωση του Τελικού Δικαιούχου, είτε κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την 
ολοκλήρωση της επένδυσης. Η τελευταία υποχρεούται 
σε έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΕΥΔ.

10. Από την ολοκλήρωση της επένδυσης και για χρο−
νική διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται 
να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησής του 
αναμνηστική πλάκα στην οποία θα αναγράφεται:

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

11. Η δημόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται να εκχωρείται 
σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση 
της επιχορήγησης από το δικαιούχο της ενίσχυσης σε 
οιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα για την παροχή βραχυπρό−
θεσμου δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορή−
γησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης 
του δικαιούχου της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, 
ο εκδοχέας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρη−
σης, να προβεί στην κατά νόμο απαιτούμενη αναγγελία 
αυτής, ειδικά δε εφόσον ο εκδοχέας είναι Πιστωτικό 
Ίδρυμα διάφορο του Τελικού Δικαιούχου, απαιτείται η 
αναγγελία της εκχώρησης και στον Τελικό Δικαιούχο 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

12. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών της δημόσιας επιχορήγησης, γίνεται από τον 
επενδυτή εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, 
σύμφωνα με διαδικασία που θα οριστεί από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

13. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του 
αποδέκτη της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξης 
και στους σχετικούς όρους της σύμβασης, η σύμβαση 
δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται 
κατά τη σύμβαση σε μερική ή ολική επιστροφή των 
ποσών της δημόσιας επιχορήγησης εντόκως. Είναι επί−
σης δυνατή η λύση της σύμβασης μονομερώς, μετά από 
αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται 
στον Τελικό Δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν κα−
ταβληθείσα δημόσια επιχορήγηση καθίσταται αμέσως 
απαιτητή στο σύνολό της, εντόκως. 

14. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρότασης του δικαιούχου 
της ενίσχυσης από τον τελικό δικαιούχο, δεν συνυπο−
λογίζονται στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της 
επένδυσης, ούτε στην ίδια συμμετοχή του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξο−
φληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επεν−
δυτικής πρότασης. 

15. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των χρημα−
τοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης υλοποίησης των επενδυτικών 
προτάσεων, μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δι−
καιούχου της ενίσχυσης.

16. Κατά την πραγματοποίηση της επένδυσης, ο δι−
καιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων 
των κατά περίπτωση απαιτουμένων γενικών και ειδι−
κών αδειών ή /και δικαιολογητικών, που αφορούν την 
πραγματοποίηση της επένδυσης και τη νόμιμη λειτουρ−
γία της επιχείρησης ή/και παροχής της συγκεκριμέ−
νης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται 
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στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης, πιστοποίησης 
και ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 
14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δι−
καιολογητικών, αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 
της δημόσιας επιχορήγησης. 

17. Τα δικαιολογητικά για την κατά περίπτωση πι−
στοποίηση της καταβολής της ίδιας συμμετοχής των 
δικαιούχων της ενίσχυσης κατά την πραγματοποίη−
ση της επένδυσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14871/
Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει, 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Η της παρούσας.

18. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέ−
πονται στην σύμβαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας 
συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η 
δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία 
πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωσή της.

19. Η δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τον Τε−
λικό Δικαιούχο μετά από έλεγχο και σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 
575/Β/28.4.2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) και ισχύει και στην παρούσα προ−
κήρυξη. 

Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ απο−
τελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΖΩΝΗ Α: 
Στη Ζώνη Α΄περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες του πα−

ρακάτω πίνακα εξαιρουμένων των Δήμων/ κοινοτήτων 
τους που ανήκουν στη Ζώνη Γ΄: 

Περιφέρεια
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΖΩΝΗ Β΄:
Στη Ζώνη Β΄περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες του πα−

ρακάτω πίνακα εξαιρουμένων των περιοχών τους που 
ανήκουν στη Ζώνη Γ΄:

Περιφέρεια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ − ΘΡΑΚΗ
ΗΠΕΡΙΟΣ
ΙΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΖΩΝΗ Γ: 
Στη Ζώνη Γ περιλαμβάνονται οι παρακάτω Δήμοι/Κοινότητες:

Ι. Μικρά νησιά : 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Οθωνοί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ερεικούσα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαθράκι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παξοί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αντίπαξος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

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

Μεγανήσι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Κάλαμος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Καστός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Ελαφόνησος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

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

Δοκός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ύδρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Πόρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ 

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

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

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

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Σκόπελος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αλόννησος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κυρά Παναγιά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Περιστέρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Πιπέρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Αδελφοί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Σκύρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΚΡΗΤΗ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Γαύδος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / Ν.Α ΧΑΝΙΩΝ

ΑΜΘ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Σαμοθράκη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ / Ν.Α.  ΕΒΡΟΥ

ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑ

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Άγιος Αχίλλειος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ / Δ. ΠΡΕΣΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Αμμουλιανή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /  Δ. ΣΤΑΓΙΡΩΝ−ΑΚΑΝΘΟΥ

Σπαλαθρονήσια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /  

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

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

Οινούσσες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΧΙΟΥ

Ψαρά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΧΙΟΥ

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

Θύμαινα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΣΑΜΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  

Νησί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Κέα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ

Κύθνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ

Σέριφος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Σίφνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Κίμωλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Μήλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Αντίπαρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

Δονούσα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Κουφονήσιο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Ηρακλειά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Σχοινούσα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Αμοργός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Θηρασιά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ / Κοινότητα ΟΙΑΣ

Ανάφη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Σίκινος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Φολέγανδρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ /  ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Σύμη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τήλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Χάλκη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μεγίστη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρω ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Στρογγύλη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Σαρία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κάσος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν. Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Νίσυρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ

Καλόλιμνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Τέλενδος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Ψέριμος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Αστυπάλαια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Κίναρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέβιθα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Φαρμακονήσι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λειψοί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Αγαθονήσι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πάτμος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Αρκοί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Μάραθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

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

Περιφέρεια Νομός OTA

Ανατολική Μακεδονία−Θράκη Δράμας Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 Δράμας Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

 Ξάνθης Κ. ΚΟΤΥΛΗΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών Δ. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

 Γρεβενών Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ

 Γρεβενών Δ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

 Γρεβενών Κ. ΑΒΔΕΛΛΑΣ

 Γρεβενών Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ

 Γρεβενών Κ. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

 Γρεβενών Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

 Γρεβενών Κ. ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ

 Γρεβενών Κ. ΣΜΙΞΗΣ

 Γρεβενών Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

 Καστοριάς Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 Καστοριάς Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ

 Καστοριάς Δ. ΒΙΤΣΙΟΥ

 Καστοριάς Δ. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

 Καστοριάς Δ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

 Καστοριάς Δ. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

 Καστοριάς Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 Καστοριάς Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ

 Καστοριάς Κ. ΓΡΑΜΟΥ

 Καστοριάς Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

 Κοζάνης Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 Κοζάνης Δ. ΑΣΚΙΟΥ

 Κοζάνης Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 Κοζάνης Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ

 Κοζάνης Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

 Κοζάνης Δ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

 Κοζάνης Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

 Κοζάνης Δ. ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ

 Κοζάνης Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ

 Κοζάνης Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

 Κοζάνης Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

 Φλωρίνης Δ. ΜΕΛΙΤΗΣ

 Φλωρίνης Δ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

 Φλωρίνης Δ. ΠΡΕΣΠΩΝ

 Φλωρίνης Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Φλωρίνης Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

 Φλωρίνης Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ

 Φλωρίνης Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ

Περιφέρεια Νομός OTA

Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

 Αιτωλοακαρνανίας Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

 Αχαϊας Δ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ

 Αχαϊας Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ
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 Αχαϊας Δ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ

 Αχαϊας Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 Αχαϊας Δ. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ

 Αχαϊας Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ

 Ηλείας Δ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ

 Ηλείας Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Ηπείρου Άρτης Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

 Άρτης Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

 Ιωαννίνων Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 Ιωαννίνων Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

 Ιωαννίνων Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 Ιωαννίνων Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 Ιωαννίνων Δ. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ

 Ιωαννίνων Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

 Ιωαννίνων Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 Ιωαννίνων Δ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 Ιωαννίνων Δ. ΤΥΜΦΗΣ

 Ιωαννίνων Κ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ

 Ιωαννίνων Κ. ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ

 Ιωαννίνων Κ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ

 Ιωαννίνων Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

 Ιωαννίνων Κ. ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

 Ιωαννίνων Κ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

 Ιωαννίνων Κ. ΜΗΛΕΑΣ

 Ιωαννίνων Κ. ΠΑΠΙΓΚΟΥ

 Ιωαννίνων Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

 Ιωαννίνων Κ. ΣΙΡΑΚΟΥ

 Ιωαννίνων Κ. ΦΟΥΡΚΑΣ

 Πρεβέζης Δ. ΑΝΩΓΕΙΟΥ

Περιφέρεια Νομός OTA

Θεσσαλίας Καρδίτσης Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 Καρδίτσης Δ. ΙΤΑΜΟΥ

 Καρδίτσης Δ. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

 Καρδίτσης Κ. ΑΘΑΜΑΝΩΝ

 Λαρίσης Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ

 Λαρίσης Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ

 Λαρίσης Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

 Λαρίσης Κ. ΚΑΡΥΑΣ

 Μαγνησίας Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ

 Τρικάλων Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ

 Τρικάλων Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

 Τρικάλων Δ. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

 Τρικάλων Δ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

 Τρικάλων Δ. ΠΥΝΔΑΙΩΝ

 Τρικάλων Δ. ΤΥΜΦΑΙΩΝ

 Τρικάλων Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 Τρικάλων Κ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

 Τρικάλων Κ. ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

*02010022006070052*



 Ημαθίας Δ. ΝΑΟΥΣΗΣ

 Θεσσαλονίκης Δ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ

 Κιλκίς Κ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ

 Πιερίας Δ. ΠΙΕΡΙΩΝ

 Σερρών Κ. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

 Σερρών Κ. ΟΡΕΙΝΗΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Κρήτης Ηρακλείου Δ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ

 Λασιθίου Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 Ρεθύμνης Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 Χανίων Δ. ΣΦΑΚΙΩΝ

 Χανίων Κ. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Πελοπόνησσος Αργολίδος Κ. ΑΛΕΑΣ

 Αρκαδίας Δ. ΒΥΤΙΝΑΣ

 Αρκαδίας Δ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

 Αρκαδίας Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

 Αρκαδίας Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

 Αρκαδίας Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

 Αρκαδίας Δ. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ

 Αρκαδίας Δ. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

 Αρκαδίας Δ. ΦΑΛΑΝΘΟΥ

 Αρκαδίας Κ. ΚΟΣΜΑ

 Κορινθίας Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

 Κορινθίας Δ. ΦΕΝΕΟΥ

 Λακωνίας Δ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

 Λακωνίας Κ. ΚΑΡΥΩΝ

 Μεσσηνίας Δ. ΑΒΙΑΣ

 Μεσσηνίας Δ. ΕΙΡΑΣ

Περιφέρεια Νομός OTA

Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Δ. ΑΡΑΧΟΒΗΣ

 Ευρυτανίας Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ

 Ευρυτανίας Δ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 Ευρυτανίας Δ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ

 Ευρυτανίας Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

 Ευρυτανίας Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 Ευρυτανίας Δ. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

 Ευρυτανίας Δ. ΠΡΟΥΣΣΟΥ

 Ευρυτανίας Δ. ΦΟΥΡΝΑ

 Φθιώτιδος Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

 Φθιώτιδος Δ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ

 Φθιώτιδος Δ. ΥΠΑΤΗΣ

 Φθιώτιδος Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

 Φθιώτιδος Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

 Φωκίδος Δ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ

 Φωκίδος Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

 Φωκίδος Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ

 Φωκίδος Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ

 Φωκίδος Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ

 Φωκίδος Δ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΦΕΚ 1002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15681
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 

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

2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών 
της επιχείρησης

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

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

5 Ανάπτυξη  προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

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

3

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

4

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

5

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

6
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαί−
νουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υπο−
βαλλόμενης πρότασης.

7

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

8
Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του συνολικού επι−
χορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ−ΑΛΒΑΝΙΑ 2.1 Ενίσχυση των Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων 3.200.000

INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ−ΒΟΥΛ−
ΓΑΡΙΑ 2.1

Ενίσχυση επιχειρηματικών δρα−
στηριοτήτων & ανάπτυξη ανθρω−
πίνων πόρων

22.800.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ−Π.Γ.Δ.Μ 2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δρα−
στηριότητων 6.000.000

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ−ΚΥΠΡΟΣ 2000−2006 2.1 Ενίσχυση της διασυνοριακής επι−
χειρηματικότητας 3.700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 35.700.000

Π.Ε.Π. Μέτρο Π/Υ Δ.Δ. (€)

Ανατολική Μακεδονία−Θράκη 2.5 22.000.000

Αττική 1.2 79.000.000

Βόρειο Αιγαίο 3.1 14.000.000

Δυτική Ελλάδα 3.3 22.000.000

Δυτική Μακεδονία 4.2 18.000.000

Ήπειρος 1.2 20.000.000

Θεσσαλία 1.4 28.000.000

Ιόνια 1.2 18.000.000

Κεντρική Μακεδονία 1.4 61.000.000

Κρήτη 1.3 27.000.000

Νότιο Αιγαίο 4.3 15.000.000

Πελοπόνησος 3.1 22.000.000

Στερεά Ελλάδα 4.6 22.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 368.000.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΙΤΛΟΣ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 1
Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριό−
τητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν 
βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενει−
ακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που 
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο  2 
Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια 
προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχείρησης που 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση 
ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζομέ νους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπέρβαινει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
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3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση 
ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από δέκα εργα ζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύ−
κλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων 
και των χρηματοοικο νομικών ποσών

1.  «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση 
που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επι−
χειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 
κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των 
οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση 
(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με 
μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο 
του κεφα λαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης 
επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επι−
χειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται 
ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την 
προϋπόθεση άτι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από 
κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 
3 με την οικεία επιχείρηση:

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρη−
ματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 
προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες 
σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου («business an−
gels») και επενδύουν ίδια κεφά λαια σε μη εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο 
της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 
1.250.000 ευρώ·

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκο−
πικού σκοπού·

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των 
ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό 
μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και λιγότερο από 
5 000 κατοί κους.

3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις 
που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέ−
σεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης·

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διόριζα ή να 
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δια−
χειριστικού ή επο πτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρ−
χική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού αυτής της τελευταίας−

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που 
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν 

λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχεί−
ρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφό−
σον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα 
στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδι−
ότητα τους ως μετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που 
διατηρούν μια από τις σχέσεις sou αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επι−
χειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσας που διατηρούν μια από τις εν λόγω 
σχέσης μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσι−
κών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται 
επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το 
σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια 
αγορά ή σε όμορες αγορές.

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος 
ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη 
της σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην πα−
ράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κε−
φαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, 
άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους 
οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από 
κοινού.

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις 
σχετικά με την ιδιότητα της ως ανεξάρτητης, συνερ−
γαζόμενης ή συνδε δεμένης επιχείρησης, καθώς και 
σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά 
όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή 
μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφα−
λαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει 
εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί 
εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκα, κατά ποσοστό 25 
% ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε 
περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες 
μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας 
φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποι−
ούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώ−
σεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού 

απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών 
ποσών και περίοδος αναφοράς

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογι−
σμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοι−
κονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευ−
ταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται 
σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομη−
νία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου 
εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης 
αξίας (Φ.Π.Α.) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογα−
ριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται 
πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό 



15686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας 
της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον 
εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οι−
κονομικά έτη.

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι 
λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 
στοιχεία που λαμβά νονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν 
από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο  5
Ο αριθμός απασχολούμενων

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον 
αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον 
αριθμό εργαζομέ νων πλήρους απασχόλησης που εργά−
στηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό 
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν 
εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής 
απασχόλησης ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργα−
ζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των 
ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν 

σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με μι−
σθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα 

εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 
πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται 
σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης 
μαθητείας ή επαγγελμα τικής κατάρτισης δεν συνυπο−
λογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια 
των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συ−
νυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθο−
ρισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθ−
μού απασχολούμε νων, πραγματοποιείται αποκλειστικά 
με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή 
συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχο−
λούμενων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα 
λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, 
ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει 
ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προ−
στίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως 
συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχεί−
ρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώ νονται κατ’ αναλογία προς 
το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα 
ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε πε−
ρίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη 
το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτε−
ρο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επι−
χειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα 
με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμ−
βάνονται ήδη στους λογαρια σμούς βάσει ενοποίησης.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία 
των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζό−
μενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς 
και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, 
στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των 
επιχειρήσεων που συνδέονται με τις συνεργαζόμενες 
αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περι−
λαμβάνονται ήδη βάση ενοποίησης.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία 
των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα 
λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. 
Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ’ ανα λογία τα στοι−
χεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται 
με τις συνδεδεμένες αυτές επιχείρησης, οι οποίες βρί−
σκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν πε−
ριλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς 
σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχεί−
ρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαρι−
ασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ’ αναλογία 
τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνερ−
γάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας 
τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέ−
ονται μαζί της.

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Στατιστικές

Η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκει−
μένου να παρουσιάζει τις στατιστικές που καταρτίζει 
σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων:

α) Ο έως 1 απασχολούμενο άτομο−
β) 2 έως 9 απασχολούμενα άτομα·
γ) 10 έως 49 απασχολούμενα άτομα·
δ) 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα.

Άρθρο 8
Παραπομπές

1. Κάθε κοινοτική κανονιστική ρύθμιση ή κάθε κοινοτικό 
πρόγραμμα που θα τροποποιείται ή θα καταρτίζεται 
στο μέλλον και 8α αναφέρει τους όρους «ΜΜΕ», «πολύ 
μικρή επιχείρηση», «μικρή επιχείρηση» ή «μεσαία επιχεί−
ρηση» ή οποιονδήποτε άλλον παρό μοιο όρο, πρέπει να 
παραπέμπει στον ορισμό που περιέχεται στην παρούσα 
σύσταση.

2. Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, τα 
τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν 
τον ορισμό ΜΜΕ της σύστασης 96/280/ΕΚ θα εξακο−
λουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσματα τους και 
τα ευεργετήματα υπέρ των επιχειρήσεων, οι οποίες 
θεωρούντο ως ΜΜΕ κατά την κατάρτιση τους. Δεν θί−
γονται οι νομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή 
βάσει αυτών των προγραμμάτων.
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Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε 
τροποποίηση, μέσα στα προγράμματα αυτά, του ορι−
σμού των ΜΜΕ μπορεί να γίνει μόνον αν υιοθετηθεί ο 
ορισμός που περιέχεται στην παρούσα σύσταση σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 9
Αναθεώρηση

Με βάση τον απολογισμό που θα πραγματοποιηθεί 
πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή 

του ορισμού που περιέχεται στην παρούσα σύσταση 
και λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων τροποποιήσεων 
του άρθρου 1 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ περί 
του ορισμού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την 
έννοια της εν λόγω οδηγίας, η Επιεροπή προσαρμόζει 
στο αναγκαίο μέτρο τον ορισμό που περιέχεται στην 
παρούσα σύσταση, κυρίως δε τα όρια για τον κύκλο 
εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού, ώστε να συ−
νεκτιμηθούν η υπάρχουσα πείρα και οι μεταβαλλόμενες 
οικονομικές συνθήκες στην Κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

A/A ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΟΜΟΙ 

1 EΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, 
ΕΒΡΟΥ

2 ΕΛΛΑΔΑ – FYROM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3 ΕΛΛΑΔΑ − ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4 ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) 

351.2 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και αθλητι−
σμού

41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού

453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων

454 Αποπεράτωση κτιρίων

501 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων

502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων

503 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων

504 Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

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

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

552.1 Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια

552.3 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ: ΚΑΔ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά

553.1 Εστιατόρια 

553.2 Ζαχαροπλαστεία

554.2 Καφενεία 

555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)

60 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών

61 Υδάτινες μεταφορές

62 Εναέριες μεταφορές
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63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων

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

642 Tηλεπικοινωνίες

70 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία

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

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες

73 Έρευνα και ανάπτυξη 

74

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

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

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

853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας

900 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες

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

930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής

930.3 Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες

Σημείωση
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με 
εμπόριο, χοντρικό ή λιανικό, μεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1407/2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΩΔ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συντελε−

στής στάθ−
μισης

1.
Επιχειρηματική ικα−

νότητα και συνέπεια 
στις συναλλαγές

1.2.1 Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 7

1.2.2 Σπουδές σχετικές με το αντικείμενο 5

1.2.3 Επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο 3

3. Βιωσιμότητα

3.1 Ρυθμός αύξησης κύκλου εργασιών 15

3.2.α Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων ή

3.2.β Περιθώριο κέρδους
10

3.3 Προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 10

3.4 Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 15
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4. 
Συμβολή στην αύ−

ξηση της απασχόλη−
σης

4.1 Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης 10

4.2 Ποσοστό αύξησης απασχόλησης 5

5.
Αρτιότητα και ποι−

ότητα επενδυτικής 
πρότασης

5.2 Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επένδυσης 5

5.3 Καινοτομία και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5

5.4 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 5

5.5 Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη 5

ΣΥΝΟΛΟ 100

Κριτήριο 1. Επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια 
στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενί−
σχυσης

Το κριτήριο αυτό αξιολογεί με αντικειμενικά στοι−
χεία την εμπειρία και τις γνώσεις της επιχειρηματικής 
ομάδας, καθώς και την συνέπεια στις συναλλαγές της 
επιχειρηματικής ομάδας και της επιχείρησης. Για κα−
θένα από τους κυρίους μετόχους ή εταίρους (έναν ή 
περισσότερους μέχρι τρεις κατά φθίνουσα σειρά συμ−
μετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας), αξιολογούνται 
τα ακόλουθα:

1.1. Συνέπεια στις συναλλαγές:
Εξετάζεται η συνέπεια στις συναλλαγές, τόσο του 

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, όσο και εκείνη των 
μετόχων ή εταίρων του. Κατά την εξέταση της φερεγ−
γυότητας, λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυσμενή στοιχεία 
συναλλακτικής τάξης.

Η εξέταση του κριτηρίου της συνέπειας στις συναλ−
λαγές καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική 
κρίση (ΝΑΙ −ΟΧΙ ).

Στην περίπτωση που η αξιολογική κρίση είναι θετική, 
εξετάζεται και βαθμολογείται η παρακάτω ομάδα υπο−
κριτηρίων αξιολόγησης:

1.2. Εμπειρία και σχετικές γνώσεις:
Εξετάζεται η εμπειρία και η γνώση του δυνητικού δικαι−

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

1.2.1 Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 
Το υποκριτήριο 1.2.1 βαθμολογείται για κάθε μέτοχο ή 

εταίρο σε κλίμακα 0−1, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

Εμπειρία 1ος μέτοχος/ 
εταίρος

2ος μέτοχος/
εταίρος

3ος μέτοχος/
εταίρος Βαθμολογία

Από 0 έως 1 έτος 0

Από 2 έως 4 έτη 0,25

Από 5 έως 7 έτη 0,50

Από 8 έως 10 έτη 0,75

Πάνω από 10 έτη 1

Στην περίπτωση που η εμπειρία του μετόχου ή εταίρου 
αντιστοιχεί σε ‘καθόλου’, τίθεται ο ελάχιστος βαθμός 
μηδέν (0). Στην περίπτωση που η εμπειρία του μετόχου 
ή εταίρου αντιστοιχεί σε ‘πάνω από 10 έτη’, τίθεται ο 
μέγιστος βαθμός ένα (1).

Για ενδιάμεσες περιπτώσεις ο βαθμός του υποκριτη−
ρίου 1.2.1. είναι ο ακόλουθος: Για εμπειρία ‘μέχρι 1 έτος’ 
τίθεται ο βαθμός 0. Για εμπειρία ‘από 2 έως 4 έτη’ τί−
θεται ο βαθμός 0,25. Για εμπειρία ‘από 5 έως και 7 έτη’, 

τίθεται ο βαθμός 0,5. Για εμπειρία ‘από 8 έως και 10 έτη’, 
τίθεται ο βαθμός 0,75. 

Η τελική βαθμολογία για το υποκριτήριο αντιστοιχεί 
στο σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των με−
τόχων ή εταίρων.

1.2.2 Σπουδές σχετικές με το αντικείμενο 
Το υποκριτήριο βαθμολογείται για κάθε μέτοχο ή 

εταίρο σε κλίμακα 0−1, όπως αποτυπώνεται στον πίνα−
κα που ακολουθεί:

Σπουδές 1ος μέτοχος/
εταίρος

2ος μέτοχος/
εταίρος

3ος μέτοχος/
εταίρος Βαθμολογία

Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση 0

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 0,2

Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ) 0,4

Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) 0,6

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ,ΑΕΙ) 0,8

Μεταπτυχιακές Σπουδές 1
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Στην περίπτωση που ο μέτοχος ή εταίρος δεν έχει 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση τίθεται ο 
ελάχιστος βαθμός μηδέν 0. Στην περίπτωση που ο 
μέτοχος ή εταίρος έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές 
σπουδές τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα 1.

Για ενδιάμεσες περιπτώσεις ο βαθμός του υποκριτη−
ρίου είναι ο ακόλουθος: Για ‘υποχρεωτική εκπαίδευση 
τίθεται ο βαθμός 0,2, για ‘μέση εκπαίδευση’ τίθεται ο 
βαθμός 0,4, για ‘ανώτερη εκπαίδευση’ τίθεται ο βαθμός 

0,6, για ‘ανώτατη εκπαίδευση’ τίθεται ο βαθμός 0,8.
Η τελική βαθμολογία για το υποκριτήριο θα αντιστοι−

χεί στο σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των 
μετόχων ή εταίρων.

1.2.3. Επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το αντι−
κείμενο 

Το υποκριτήριο βαθμολογείται για κάθε μέτοχο ή 
εταίρο σε κλίμακα 0−1, όπως αποτυπώνεται στον πίνα−
κα που ακολουθεί:

Κατάρτιση 1ος μέτοχος/
εταίρος

2ος μέτοχος/
Εταίρος

3ος μέτοχος/
Εταίρος Βαθμολογία

Καθόλου 0

Μέχρι 20 ώρες 0,2

21−50 ώρες 0,4

51−100 ώρες 0,6

101−150 ώρες 0,8

Πάνω από 150 ώρες 1

Στην περίπτωση που η κατάρτιση του μετόχου ή 
εταίρου αντιστοιχεί σε «‘καθόλου», τίθεται ο ελάχιστος 
βαθμός μηδέν 0. Στη περίπτωση που η κατάρτιση του 
μετόχου ή εταίρου αντιστοιχεί σε «πάνω από 150 ώρες», 
τίθεται ο μέγιστος βαθμός 1.

Για ενδιάμεσες περιπτώσεις ο βαθμός του υποκριτη−
ρίου είναι ο ακόλουθος: Για κατάρτιση ‘μέχρι 20 ώρες’ 
τίθεται ο βαθμός 0,2. Για κατάρτιση ‘από 21 έως 50 ώρες’ 
τίθεται ο βαθμός 0,4. Για κατάρτιση «από 51 έως και 100 
ώρες», τίθεται ο βαθμός 0,6. Για κατάρτιση ‘από 101 έως 
και 150 ώρες’, τίθεται ο βαθμός 0,8. 

Η τελική βαθμολογία για το υποκριτήριο θα αντιστοι−
χεί στο σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των 
μετόχων ή εταίρων.

Κριτήριο 2. Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμε−
τοχής 

Εξετάζεται κατά την αξιολόγηση η δυνατότητα διά−
θεσης ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας συμ−
μετοχής, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα:

• Η ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων, βάσει ισολογισμών, 
φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών καταθέσεων.

• Αυξήσεις μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με ει−
σφορές μετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της 
επένδυσης, βάσει των συστατικών εγγράφων της επι−
χείρησης και όλων των σχετικών τροποποιήσεων. 

• Η ύπαρξη λοιπών διαθεσίμων όπως ομόλογα, με−
τοχές και άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, βάσει 
φορολογικών δηλώσεων – εντύπων Ε9, που κρίνονται 
ως ευκόλως ρευστοποιήσιμα εντός του χρονοδιαγράμ−
ματος πραγματοποίησης της επένδυσης.

• Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προγραμμα−
τίζουν την κάλυψη ενός μέρους ή του συνόλου της 
ιδίας συμμετοχής τους με υφιστάμενα έκτακτα φο−
ρολογηθέντα αποθεματικά, εξετάζεται η ύπαρξη των 
αποθεματικών αυτών και η διαθεσιμότητά τους για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης.

• Η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης.
Η εξέταση του κριτηρίου της δυνατότητας διάθεσης 

της ίδιας συμμετοχής καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική 
ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ −ΟΧΙ ). Αν η κρίση είναι αρνητική 
απορρίπτεται η πρόταση. 

Κριτήριο 3. Βιωσιμότητα της επιχείρησης 
Υποκριτήριο 3.1. Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών 
(Το υποκριτήριο αφορά σε επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας)
Το υποκριτήριο βαθμολογείται με βάση το μέσο ρυθμό 

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

ΡΑΚΕ = {[(ΚΕ(ν−2)− KE(ν−3)) / KE(ν−3)]+ [(ΚΕ(ν−1)− KE (ν−2)) / KE(ν−

2)]}/2 , 
όπου:
ΚΕ: κύκλος εργασιών (για βιβλία Γ΄ κατηγορίας), πω−

λήσεις ή έσοδα (για βιβλία Β΄ κατηγορίας) και 
ν: το έτος υποβολής της πρότασης.
Το υποκριτήριο βαθμολογείται σε κλίμακα −0,1 έως 1.
Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΡΑΚΕ είναι μι−

κρότερη ή ίση του −0,1 τίθεται ο αρνητικός βαθμός −0,1.
Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΡΑΚΕ ίση του 

−0,05 τίθεται ο βαθμός μηδέν (0). Για τις ενδιάμεσες 
τιμές του δείκτη ΡΑΚΕ (−0,1 έως −0,05) ο βαθμός του 
υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά στην κλίμακα 
−0,1 έως 0.

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη 
ΡΑΚΕ είναι μεγαλύτερη ή ίση του +0,40 τίθεται ο μέγι−
στος βαθμός ένα (1). 

Για τις ενδιάμεσες θέσεις του δείκτη ΡΑΚΕ (−0,05 
έως +0,40) ο βαθμός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται 
γραμμικά στην κλίμακα 0−1 ανάλογα με την τιμή του 
δείκτη ΡΑΚΕ. 

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισμούς και Ε3 (για 
τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας) και 
από τα Ε3 (για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β΄ 
κατηγορίας).

Σημείωση: Αν υπάρχουν μόνο δύο πλήρεις δωδεκάμη−
νες κλεισμένες χρήσεις τότε τα ποσοστά υπολογίζονται 
για μια μόνο αύξηση του κύκλου εργασιών, δηλ. από 
τον τύπο:

ΡΑΚΕ = [(Κ.Ε(ν−1)− K.E (ν−2)) / K.E(ν−2)].
Σε περίπτωση υπερ−δωδεκάμηνης χρήσης, λαμβάνο−

νται υπόψη τα στοιχεία του δωδεκάμηνου. 
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Υποκριτήριο 3.2 Κερδοφορία 
3.2α. Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (για επι−

χειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας)
Το υποκριτήριο εκφράζει την αποδοτικότητα των συ−

νολικών κεφαλαίων τα τελευταία δύο χρόνια. Υπολογί−
ζεται με βάση τον δείκτη ΑΚ, που έχει ως εξής: 

ΑΚ = [Κ(ν−2) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν−2) + Κ(ν−1) / (ΙΚ+ΞΚ) (ν−1)] / 2 , 
όπου:
Κ: κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
ΙΚ: ίδια κεφάλαια
ΞΚ: ξένα κεφάλαια
ν: το έτος υποβολής της πρότασης.
Το υποκριτήριο βαθμολογείται σε κλίμακα 0−1. 

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

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη ΑΚ 
είναι μεγαλύτερη ή ίση του +0,25 τίθεται ο μέγιστος 
βαθμός ένα (1). 

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

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραμμική συνάρτηση αποτυ−
πώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισμούς και Ε3 των 
επιχειρήσεων. 

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

Το υποκριτήριο αυτό υπολογίζεται με βάση τον ακό−
λουθο δείκτη ΠΚ: 

ΠΚ=[Κ(ν−2)/ΚΕ(ν−2)+Κ(ν−1)/ΚΕ(ν−1)]/2
όπου: 
ν = το έτος υποβολής της πρότασης.
Κ = τα κέρδη, σύμφωνα με το έντυπο Ε3 της φορολο−

γικής δήλωσης, προ αποσβέσεων και φόρων
ΚΕ = οι πωλήσεις ή έσοδα, σύμφωνα με το έντυπο Ε3 

της φορολογικής δήλωσης 
Το υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα μηδέν 

έως ένα (0−1).
Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη Κ 

είναι μικρότερη ή ίση του +0,05, τίθεται ο ελάχιστος 
βαθμός μηδέν (0). 

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη Κ 
είναι μεγαλύτερη ή ίση του +0,35, τίθεται ο μέγιστος 
βαθμός ένα (1). 

Για τις ενδιάμεσες περιπτώσεις, ο βαθμός του υπο−
κριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά στην κλίμακα (0−1) 
ανάλογα με την τιμή του δείκτη Κ. 

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Η γραμμική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα:
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Υποκριτήριο 3.3. Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο 
Το υποκριτήριο βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου 

έτους ν−1. 
Βαθμολογείται με βάση το δείκτη ΠΑΕ που υπολογί−

ζεται από τον ακόλουθο τύπο:
ΠΑΕ = [K.Ε.(ν−1) – Αγορές(ν−1) – Αμοιβές & έξοδα τρίτων(ν−1))] 

/ [υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης + 1]
Το υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 0−1.
Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη 

ΠΑΕ είναι μικρότερη ή ίση του 0 τίθεται ο ελάχιστος 
βαθμός μηδέν (0). 

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη ΠΑΕ 
είναι μεγαλύτερη ή ίση του 15.000 τίθεται ο μέγιστος 
βαθμός ένα (1).

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

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η γραμμική συνάρτηση αποτυ−
πώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Τα στοιχεία αντλούνται από το Ε3 των επιχειρήσεων
Υποκριτήριο 3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ 

φόρων και αποσβέσεων
Το υποκριτηρίο εκφράζει το κατά πόσον τα κέρδη 

των προηγούμενων δύο ετών καλύπτουν το ύψος της 
επένδυσης. 

Βαθμολογείται με βάση το δείκτη ΚΕΚ που υπολογί−
ζεται από τον ακόλουθο τύπο

ΚΕΚ = [Κ(ν−2)+ K(ν−1)] / (επιχορηγούμενος π/υ επένδυ−
σης)

ν = το έτος υποβολής της πρότασης
Κ= τα κέρδη, σύμφωνα με το έντυπο Ε3 της φορολο−

γικής δήλωσης, προ αποσβέσεων και φόρων

Το υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 0−1.
Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη 

ΚΕΚ είναι μικρότερη ή ίση του 0 τίθεται ο ελάχιστος 
βαθμός μηδέν (0). 

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη 
ΚΕΚ είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0,75 τίθεται ο μέγιστος 
βαθμός ένα (1). 

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

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η γραμμική συνάρτηση απο−
τυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
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Τα στοιχεία αντλούνται από ισολογισμούς, Ε3 και το 
χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

Κριτήριο 4. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
Το κριτήριο 4 αναφέρεται σε νέες θέσεις απασχόλη−

σης που θα δημιουργηθούν μετά την υλοποίηση της 
επένδυσης, πέρα από αυτές που υπήρχαν στην επιχεί−
ρηση κατά το έτος 2006. Αφορά θέσεις εξαρτημένης 
εργασίας.

Υποκριτήριο 4.1. Συμβολή στην αύξηση της απασχό−
λησης 

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

Βαθμολογείται βάσει του δείκτη Α:
Α = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης 

– 10.000 ευρώ)] * Ζ
Όπου το Ζ ισούται με 40.000 στην περίπτωση Γεω−

γραφικής ενότητας α (ανεργίας μικρότερης από 10%), 
50.000 στην περίπτωση Γεωγραφικής ενότητας β (ανερ−
γίας μεγαλύτερης από 10%) και 60.000 στην περίπτω−
ση Γεωγραφικής ενότητας γ (ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές).

Το υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 0−1. Στην 
περίπτωση που η τιμή του δείκτη Α είναι μεγαλύτερη ή 
ίση της μονάδας τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1). 

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
δεύτερο δεκαδικό στοιχείο. 

Υποκριτήριο 4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης 
Το υποκριτήριο εξετάζει το ποσοστό αύξησης της 

απασχόλησης μέσα από την σχεδιαζόμενη επένδυση.
Βαθμολογείται στη βάση του δείκτη ΠΑΑ που εκφρά−

ζεται από τον τύπο:
 ΠΑΑ = Νέες θέσεις απασχόλησης/ (1 + υφιστάμενες). 
Το υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 0−1. Σε 

περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΠΑΑ είναι μεγαλύ−
τερη ή ίση της μονάδας βαθμολογείται με τη μέγιστη 
τιμή ένα (1).

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Κριτήριο 5. Αρτιότητα και ποιότητα της επενδυτικής 
πρότασης

Υποκριτήριο 5.1. Διασυνοριακότητα
Το υποκριτήριο διασυνοριακότητας αφορά μόνο στις 

επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται στα Προ−
γράμματα της Κ.Π. Interreg ΙΙΙ. Βαθμολογείται με ΝΑΙ 
– ΟΧΙ, με κριτήριο το ποσοστό του κύκλου εργασιών που 
προέρχεται συνολικά από τη χώρα που το πρόγραμμα 
αφορά κάθε φορά. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται 
βάσει στοιχείων που προκύπτουν από την προσκόμιση 
σχετικών τιμολογίων, συμβάσεων, συμφωνητικών και 
συναφών εγγράφων όπου θα τεκμηριώνεται η σχετική 
δραστηριότητα. ΝΑΙ λαμβάνουν οι επιχειρήσεις όπου το 
ποσοστό αυτό ορίζεται σε 10%. Επιχειρήσεις με μικρό−
τερο ποσοστό λαμβάνουν ΟΧΙ.

Υποκριτήριο 5.2. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδια−
σμός της επένδυσης

Υποκριτήριο 5.3. Καινοτομία − Τεχνολογία Πληροφο−
ρικής & Επικοινωνιών

Υποκριτήριο 5.4. Προστασία του περιβάλλοντος 
Υποκριτήριο 5.5. Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη 
Τα υποκριτήρια 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα 

στοιχεία της επενδυτικής πρότασης που έχουν καταχω−
ρηθεί σε αντίστοιχα πεδία του εντύπου υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης. 

Τα υποκριτήρια αυτά βαθμολογούνται στην κλίμακα 
μηδέν έως ένα (0−1) με δύο δεκαδικά ψηφία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒOΛΗΣ 

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗ−
ΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Α. Πρoκειμένoυ για Α.Ε
− Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της αύξησης του μετοχικού κε−

φαλαίου ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώ−
ριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου δημοσιευθεί.

− Απόφαση τoυ Δ.Σ για την πιστoπoίηση της κατα−
βoλής της αύξησης του μετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo 
σχετικό Φ.Ε.Κ. δημoσίευσής τoυ ή έγκριση της οικείας 
Νομαρχίας για καταχώρηση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι 
την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί.

− Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων που αφορούν στο μετοχικό 
κεφάλαιο από την ημερομηνία υποβολής της επενδυ−
τικής πρότασης έως και την ημερομηνία του ελέγχου. 
Σε περίπτωση ύπαρξης τροποποίησης που δεν έχει δη−
μοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. έγκριση της οικείας Νομαρχίας για 
καταχώριση στο Μ.Α.Ε.

− Εγγραφές αύξησης και καταβολής μετοχικού κε−
φαλαίου

− Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ 
λόγω καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαί−
ου.

Β. Πρoκειμένoυ για Ε.Π.Ε
− Φ.Ε.Κ. αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκο−

πούς της επένδυσης. Σε περίπτωση που μέχρι την 
ημερομηνία ελέγχου δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο 
του συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης και 
αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ .

− ΦΕΚ αυξήσεων εταιρικού κεφαλαίου από την ημε−
ρομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης μέχρι 
την ημερομηνία του ελέγχου. Σε περίπτωση που μέχρι 
την ημερομηνία αυτή δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο 
του συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης και 
αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ

− Παραστατικά ταμειακής καταβολής για την εν’ λόγω 
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

− Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφα−
λαίου

Γ. Πρoκειμένoυ για O.Ε και Ε.Ε.
− Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης 

λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά 
ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει 
καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. 

− Παραστατικά ταμειακής καταβολής της αύξησης του 
εταιρικού κεφαλαίου, για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία 
Γ΄ κατηγορίας.

− Τροποποιήσεις του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστα−
σης που έχουν καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο 
και αφορούν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας από 
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την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης 
μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.

− Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφα−
λαίου για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση τήρησης βιβλίων 
Β΄κατηγορίας.

Δ. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία 
Γ΄κατηγορίας) παραστατικά ταμειακής καταβολής αύ−
ξησης κεφαλαίου επιχ/σης ( ίδιο κεφάλαιο)

• Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/
σης

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

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπο−
νται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της 
ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμό−
διου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε 
η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί 
μία τριετία (3ετία) από την ολοκλήρωσή της.

Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού 
του λογαριασμού Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των 
σχετικών χρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

• Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας 
της εταιρίας περί μη πτωχεύσεως ή μη θέσης αυτής 
σε εκκαθάριση.

• Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη περαιτέ−
ρω τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας (σε 
σχέση με τα προσκομισθέντα κατά την υποβολή της 
πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά ).

• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρίας ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχω−
ρηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας 
προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του αρμόδιου 
οργάνου της εταιρίας/ατομικής επιχείρησης για τον 
ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δημόσιας 
επιχορήγησης ή (εφόσον η δημόσια επιχορήγηση έχει 
εκχωρηθεί) σύμβαση εκχώρησης και εξουσιοδότηση του 
πιστωτικού ιδρύματος για την είσπραξη της δημόσιας 
επιχορήγησης.

• Φορολογική ενημερότητα εις διπλούν.
• Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής, εις διπλούν .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Στοιχεία πιστοποί−
ησης της νόμιμης 
υπόστασης του 
φορέα επένδυσης

 Α.Ε, Ε.Π.Ε.: Σχετικά ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης και τροποποιήσεων που αφορούν 
σε αλλαγή επωνυμίας, έδρας και διάρκειας. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής 
/ μετοχικής σύνθεσης (τελευταίο ΦΕΚ με την εταιρική σύνθεση, προκειμένου για 
Ε.Π.Ε. και απόσπασμα της τελευταίας γενικής συνέλευσης των μετόχων προκειμένου 
για Α.Ε., θεωρημένο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο με ημερομηνία την ημερομηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης). 
 ΦΕΚ εκπροσώπησης
 Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων νόμιμα δη−

μοσιοποιημένο και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί 
να είναι διαχειριστής της εταιρίας και ότι η εταιρική σύνθεση όπως προκύπτει από 
το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης, ισχύει.
 Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και 

όλες τις μεταβολές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

2. Στοιχεία πιστο−
ποίησης έγκρισης 
δανείου (στην πε−
ρίπτωση που προ−
βλέπεται δάνειο 
στο χρηματοδοτι−
κό σχήμα της πρό−
τασης)

Κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χορήγηση δα−
νείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι χορήγησής του, όπως:
 Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
 το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
 η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
 το επιτόκιο
 οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του.

3. Οικονομικά στοι−
χεία του φορέα 
επένδυσης
 

Α. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
 Δημοσιευμένοι ισολογισμοί και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή 
της επιχ/σης, αντίγραφα ισολογισμών για Ο.Ε, Ε.Ε. και Ατομικές Επιχειρήσεις, των 
τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των 
δύο τελευταίων.
 Αντίγραφο του έντυπου Ε3 των τελευταίων τριών κλεισμένων οικονομικών 

χρήσεων, ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων κλεισμένων οικονομικών 
χρήσεων.
Β. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας:
 Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών 

χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων κλεισμένων οικονομικών 
χρήσεων.
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4. Στοιχεία των εταί−
ρων / μετόχων του 
φορέα επένδυσης 
(Μόνο για τους 
τρείς μεγαλύτερους 
εταίρους / μετόχους 
του φορέα επένδυ−
σης ή για όλους 
τους μετόχους με 
συμμετοχή στον 
φορέα της επένδυ−
σης άνω του 20%)

Α) Όταν οι εταίροι / μέτοχοι είναι Φυσικά πρόσωπα: 
o Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει 
υποβληθεί για κάθε εταίρο / μέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου / με−
τόχου που δεν έχει Ε1 ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης 
o Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία τεκμηρίωσης των αναγραφόμενων
Β) Όταν οι εταίροι / μέτοχοι είναι Εταιρίες: 
o Δημοσιευμένο Ισολογισμό για Α.Ε και Ε.Π.Ε. και επικυρωμένα από τον εκπρόσωπο 
της επιχείρησης αντίγραφα ισολογισμών για Ο.Ε, Ε.Ε. και Ατομικές (επιχειρήσεις 
με βιβλία Γ΄ κατηγορίας) ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 (επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ 
κατηγορίας) της τελευταίας κλεισμένης χρήσης. 
o Προφίλ εταιρειών και στοιχεία τεκμηρίωσης των αναγραφόμενων

5. Στοιχεία για την 
τεκμηρίωση της 
δυνατότητας κά−
λυψης της ίδιας 
συμμετοχής

Α) Ρευστά διαθέσιμα επιχείρησης ή εταίρων / μετόχων:
 Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις τελευταίας 

κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή 
να καλύψει την ίδια συμμετοχή του προτεινόμενου χρηματοδοτικού σχήματος της 
επένδυσης
 Αυξήσεις μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών και αποκλειστι−

κά για το σκοπό της επένδυσης, βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης 
και όλων των τροποποιήσεων αυτών
 Βεβαιώσεις μέσου διαθέσιμου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών 

λογαριασμών για το εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρό−
τασης, από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιμότητα τουλάχιστον του 70% της ίδιας 
συμμετοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης. 
Επιπλέον βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λογαριασμών, την ημερομηνία υπο−
βολής της επενδυτικής πρότασης, μεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συμμετοχής που 
αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης
Β) Λοιπά διαθέσιμα επιχείρησης ή εταίρων / μετόχων ευκόλως ρευστοποιήσιμα 
εντός του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης της επένδυσης:
 Βεβαιώσεις κατοχής μετοχών, ομολόγων και λοιπών άυλων τίτλων
 Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν από Ε9) 

6. Επεμβάσεις επί 
ακινήτων

 Τίτλο κτήσης επί ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής του και πρόσφατο πιστο−
ποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο Ε9. 
 Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων μισθώσεων ή παραχώρησης χρήσεων, προσκόμιση 

σχετικών μισθωτηρίων ή παραχωρητηρίων θεωρημένων από την εφορία τουλάχιστον 
8ετούς μίσθωσης από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 
 Σε περιπτώσεις σύστασης επικαρπείας προσκόμιση της συμβολαιογραφικής 

πράξης σύστασης επικαρπείας και πιστοποιητικό μεταγραφής και πιστοποιητικό 
ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο Ε9
 Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση 

χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλ−
λεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση που η επενδυτική πρόταση εγκριθεί, οι 
ανωτέρω – κατά περίπτωση − πράξεις θα συναφθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά 
θα κατατεθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
Τράπεζας − Επενδυτή. 

7. Στοιχεία απασχο−
λούμενου προσω−
πικού 

o Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, 
τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές 
Υπηρεσίες» για το 2006
o Θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης εργασίας για όλο το έτος 2006
o αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) για όλο το 2006
o Σε περίπτωση μη υποβολής του πιο πάνω εντύπου, υπεύθυνη δήλωση ότι η επι−
χείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό μέσα στη προηγούμενη χρήση

8. Προδιαγραφές και 
στοιχεία κόστους 
προτεινόμενων 
επενδύσεων 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών Μηχανικού (για παρεμβάσεις επί κτιρίων) 
ή κτιρίων ή αναλυτικές μεμονωμένες προσφορές κατασκευαστών και αγοράς υλι−
κών κατασκευής σε περίπτωση επιστασίας από τον ιδιοκτήτη, προσφορές, προτι−
μολόγια, ενημερωτικά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα προτεινόμενα 
επενδυτικά έργα (κτιριακά, εξοπλισμός, λογισμικό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, κλπ.) 
ταξινομημένα /αριθμημένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
του Ερωτηματολογίου. 
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9. Τόπος εγκατά−
στασης της επέν−
δυσης 
(Για τις επενδύσεις 
περιοχών της ζώ−
νης Γ)

Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται να προσκομίσει Βεβαίωση της οικείας Δημο−
τικής Αρχής όπου θα προκύπτει ότι ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης βρίσκεται 
εντός των ορίων περιοχής που ανήκει στη ζώνη Γ

10. Δικαιολογητικό 
για επιλεξιμότητα 
ΦΠΑ

Βεβαίωση από την οικεία ΔOY ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα 
έκπτωσης από τον ισχύοντα ΦΠΑ

11. Δικαιολογητικά νό−
μιμης λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη 
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής 
πρότασης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή.

12. Υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 υπο−
γεγραμμένη από 
το νόμιμο εκπρό−
σωπο του φορέα 
επένδυσης, με τις 
ακόλουθες σχετι−
κές διατυπώσεις:

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο της υποβαλλό−
μενης πρότασης είναι αληθή.
 Δήλωση πως σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο σημείο 10 του παρόντος Παραρτήματος, η επιχείρηση λειτουργεί 
νόμιμα.
 Δήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε περίπτωση υπαγωγής 

της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση 
της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
 Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σύμφωνα με την οποία 

θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της σύμβασης Επενδυτή − Τράπεζας).
 Δήλωση, ότι η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη μικρομεσαία επιχείρηση και δεν είναι 

συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχειρήση σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003 και επισυνάπτεται στο Παράρτημα 
Δ της παρούσας ΚΥΑ προκήρυξης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι συνεργα−
ζόμενη ή συνδεδεμένη θα πρέπει να συμπληρωθεί δήλωση, σχετικά με την ιδιότητα 
ΜΜΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν Παράρτημα.
 Δήλωση ότι σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση δεν υπάρχει με−

ταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, η οποία να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας 
της επιχείρησης πως η επιχείρηση παραμένει μικρή σύμφωνα με τον ορισμό της 
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει ή εφόσον εγκριθεί δεν θα έχει λάβει 

ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) που να ξεπερνά συνολικά το ποσό των 
200.000€ κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 βάσει των δεσμεύσεων του Κανονισμού 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και ότι τα στοιχεία επενδύσεων που πραγματοποιούνται ή έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία και δηλώνονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ−
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, είναι αληθή.
 Δήλωση για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφο−
ρούν την ιδότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης

(2003/C 118/03)

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ενθάρρυνση 
της εφαρµογής της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, 
όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (1).

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι µικρές και µεσαίες επι−
χειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου είκοσι εκατοµµύρια 
επιχειρήσεις στον οικονοµικό ευρωπαϊκό χώρο. Κύρια 
πηγή δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν 
καίρια την ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητά τους να 
επισηµαίνουν τις νέες ανάγκες των τελικών κατανα−
λωτών καθώς και των βιοµηχανικών παραγόντων, οι

(1 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. ...

δυνατότητες τους σε θέµατα απορρόφησης νέων τε−
χνολογιών και η συµβολή τους στην εκµάθηση, στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και στην τοπική ανάπτυ−
ξη προσδιορίζουν πράγματι τα µελλοντικά οφέλη σε 
επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και την ικανότητα της να επιτύχει τους 
στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας. 
Εποµένως, η ευθύνη των εθνικών και κοινοτικών διοι−
κήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν 
πολιτικές για τις επιχειρήσεις λαµβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες και τα ισχυρά σηµεία των εν λόγω κα−
τηγοριών επιχειρήσεων, αποτελεί µείζον ζήτηµα.

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόµοιων πολιτικών 
αποτελεί τον κύριο στόχο της νέας σύστασης της Επι−
τροπής σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. Ένας ακρι−
βέστερος ορισµός θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. 
Επίσης, ένας ορισµός καλύτερα προσαρµοσµένος 
στις διάφορες υποκατηγορίες ΜΜΕ που θα συνεκτιµά 



τους διαφορετικούς τύπους σχέσεων που υπάρχουν 
µεταξύ των επιχειρήσεων, θα συμβάλει στην τόνωση 
των επενδύσεων και της καινοτοµίας στις ΜΜΕ και θα 
διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσε−
ων. Τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να παγιωθούν και 
θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να 
µη μπορούν οι επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν τα 
οικονομικά χαρακτηριστικά ή τις δυσκολίες των πραγ−
ματικών ΜΜΕ να ωφελούνται αδικαιολό γητα από τις 
δράσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ.

Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείμενο µίας 
εξαιρετικά εμπεριστατωμένης συνεννόησης µε τις ορ−
γανώσεις επιχειρήσεων καθώς και µε τα κράτη μέλη και 
ειδικούς του κόσμου των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 
οµάδας για τις επιχειρήσεις (1). Το προσχέδιο αποτέλεσε 
επίσης αντικείμενο δύο ανοικτών διαλόγων στο ∆ιαδί−
κτυο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκε−
σαν πάνω από ένα έτος, σχεδόν επιτεύχθηκε συναίνεση, 
παρά την ανοµοι ογένεια των επιδιωκόµενων στόχων.

Η πλειονότητα των συµµετεχόντων εκτιµά ότι η εν 
λόγω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και αυτή η κα−
λύτερη προσαρµογή στην οικονοµική πραγµατικότητα 
θα πρέπει να συνοδευτεί από µία προσπάθεια των 
διοικήσεων να απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη 
διοικητική επεξεργασία των φακέλων για τους οποίους 
απαιτείται η ιδιότητα της πολύ μικρής, της μικρής ή της 
μεσαίας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, το να έχουν τη 
δυνατότητα οι επιχειρήσεις που το επιθυµούν να υπο−
βάλουν µόνες τους περιεκτικές δηλώσεις, που θα μπο−
ρούν ενδεχομένως να τις συμπληρώνουν σε απευθείας 
σύνδεση, θεωρείται σύγχρονο και εύχρηστο µέσο που 
θα αποτελέσει επιπλέον έναν πρακτικό «οδηγό χρήσης» 
για τις επιχειρήσεις.

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανα−
κοίνωση αποτελεί υπόδειγμα παρόµοιας δήλωσης. ∆εν 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ούτε ως προς τη χρήση 
του ούτε ως προς το περιεχόμενο του, ούτε για τις 
επιχειρήσεις ούτε για τις διοικήσεις των κρατών µελών, 
αλλά αποτελεί ένα πιθανό παράδειγμα μεταξύ πολλών 
άλλων. Ανάλογες δηλώσεις δεν αποτελούν αντικείμε−
νο ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο 
εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων.

Στο βαθμό που τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιή−
σουν τον ορισμό ΜΜΕ επιθυμούν να επιταχύνουν την 
επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και 
θα ήταν σκόπιμο µία παρόµοια δήλωση να µην αυξήσει 
το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, αλλά 
να αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό άλλες 
αιτήσεις υποβολής στοιχείων που απαιτούνταν στο πα

(2) Απόφαση 2000/690/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεµβρίου 
2000, περί της συστάσεως της οµάδας «πολιτική για τις
επιχειρήσεις» (ΕΕ L 285 της 10.11.2000, σ. 24).

ρελθόν και να ενσωματωθεί κατά προτίμηση στους φακέ−
λους που αφορούν τις αιτήσεις συµµετοχής σε δράσεις 
για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιείται η μορ−
φή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτη−
μα. Επίσης, το υπόδειγμα μπορεί να συμπληρώνεται 
ελεύθερα όπως άλλωστε και να απλουστεύεται ή να 
προσαρμό ζεται κατάλληλα προκειμένου να συνεκτι−
μώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά 
θέματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυ−
νατή απλούστευση, θα ήταν προφανώς σκόπιμο ένα 
υπόδειγμα που έχει αναπτυχθεί από ένα κράτος µέλος 
να χρησιμοποιείται το ίδιο σε όλες τις διοικητικές δια−
δικασίες σε αυτό το κράτος για τις οποίες απαιτείται 
η ιδιότητα της ΜΜΕ.

Προφανώς, επειδή στόχος της σύστασης είναι να προ−
σφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε θέματα ορισμού 
των ΜΜΕ, θα ήταν αντιπαραγωγικό η χρησιµοποίηση 
ενός παρόµοιου υποδείγματος να οδηγήσει σε αποκλί−
νουσες ερμηνείες του εν λόγω ορισµού. Για το λόγο 
αυτό, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάθε άλλο 
υπόδειγµα δήλωσης που θα έχει το ίδιο αντικείµενο θα 
πρέπει να συνεκτιµά όλες τις διατάξεις του κειµένου της 
σύστασης όσον αφορά τον προσδιορισµό της ιδιότητας 
της πολύ µικρής, µικρής ή µεσαίας επιχείρησης της 
αιτούσας επιχείρησης, κατά την έννοια της παρούσας 
σύστασης. ∆ιότι τελικά το κείµενο που καθορίζει τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ιδιότητα της ΜΜΕ 
είναι η σύσταση και όχι η δήλωση.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι το προ−
τεινόμενο υπόδειγμα δήλωσης βασίζεται στην έβδομη 
οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά µε τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς. Οι επιχειρήσεις που 
πληρούν έναν από τους όρους που καθορίζονται στο 
πρώτο άρθρο της εν λόγω οδηγίας είναι πράγµατι 
συνδεδεµένες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρά−
γραφος 3 του ορισµού των ΜΜΕ λαµβανοµένης υπόψη 
της φύσης των όρων αυτών. Είναι επο µ ένως σκόπιµο 
να γνωρίζουν αµέσως οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται 
να καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασμούς δυνάµει 
της εν λόγω οδηγίας του Συµβουλίου ότι είναι επίσης 
συνδεδεµένες κατά την έννοια του ορισµού των ΜΜΕ. 
Σε περίπτωση µεταγενέστερης τροποποίησης της εν 
λόγω οδηγίας που θα οδηγήσει σε απόκλιση µεταξύ των 
δύο ορισµών, θα απαιτηθεί η κατάλληλη προσαρµογή 
του υποδείγματος δήλωσης.

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσμιών για την έναρξη 
ισχύος τέτοιας ενδεχόμενης τροποποίησης, η προσαρ−
μογή αυτή θα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα με την 
ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της σύστασης που 
αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
9 του παραρτήματος της.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙ−
ΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ−

ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισμός των ΜΜΕ (1) κάνει διάκριση μεταξύ τριών 

τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσε−
ων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο 
συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή 
δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής (2).

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά 

για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους 
άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνερ−
γαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:
— δεν έχει συμμετοχή 25 % (3) ή περισσότερο σε άλλη 

επιχείρηση,
— το 25 % (3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν 

ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό 
ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε 
δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (4),

— δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε 
περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης που 
καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς 
δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση (5).

Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση
Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχει−

ρήσεων που διατηρούν σημαντικές χρηματοοικονομικές 
εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό 
άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζό−
μενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά 
ούτε και συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία 
άλλη εάν:

— κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 % (3) και 
50 % (3) σ’ αυτήν,

(1) Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος «ορισμός» αναφέρεται 
στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που 
αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ.

(2) Ορισμός, άρθρο 3.
(3) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώ−

ματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο
ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετο−
χής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που
είναι συνδεδεμένη με τη μετέχουσα επιχείρηση (ορισμός, άρ−
θρο 3 παράγραφος 2).

(4) Μία επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι 
ανεξάρτητη εάν το κατώτατο όριο του 25 % καλύπτεται ή
υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών 
επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα
επιχείρηση):

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρημα−
τικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προ−
σώπων που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου («άγγελοι επιχειρήσεων») και που 
επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν λόγω 
επιχει ρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό 
των 1 250 000 ευρώ,

β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη κερδο−
σκοπικού σκοπού,

γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 
περιφερειακής ανάπτυξης

(Ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2).

— ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμ−
μετοχής μεταξύ 25 % (3) και 50 % (3) στην αιτούσα 
επιχείρηση,

— και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημέ−
νους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η 
άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται 
βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της άλλης 
επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη 
με την τελευταία αυτή (5).

Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση
Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάστα−

ση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω 
του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω 
συμφωνιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών 
προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας 
άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρό−
κειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρί−
νονται κατά κανόνα σαφέστατα από τους δύο προα−
ναφερόμενους τύπους.

Προκειμένου να μην συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυ−
σκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν 
τον τύπο επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον 
αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του ορισμού, 
τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της 
οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς (6), 
η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Συνεπώς, μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέ−
σως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά 
την έννοια της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει ενοποι−
ημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενο−
ποίησης στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης που 
υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους ενοποιημένους 
λογαριασμούς.

(5) — Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέω−
ση κατάρτισης παρομοίων λογαριασμών κατά την έννοια της 
έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση 
οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν πληροί κάποιον απο 
τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
του ορισμού.

— Υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μία 
επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη 
μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3)·

— Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σχετικά σπάνια περίπτωση 
μία επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία ενο−
ποιημένους λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια 
υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδε−
μένη και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μονό συνερ γαζόμενη.

Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη 
ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους 
ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορι−
σμού, ενδεχομένως μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας 
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

(6) Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη 
στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους
ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, 
σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
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Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες 
μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ δεν 
υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς πε−
ριγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της υποσημείω−
σης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. 
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζει 
εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού.

ΙΙ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟ−
ΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7)

Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί 
στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).

Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθ−
μού των εργαζομένων;

— Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,
— τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρη−

ση, που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και εξομοιού−
νται προς μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

— οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,
— οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην 

επιχείρηση και έχουν οικονομικά οφέλη από αυτή.

(7) Ορισμός, άρθρο 5.

Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική 
εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των εργαζομένων.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;
Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί 

στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης με πλήρη 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Ο 
αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.

Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, ή που έχουν εργαστεί με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή 
εργασία, υπολογίζονται σε κλάσματα ΕΜΕ.

Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν 
υπολογίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα
— Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία 

συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρω−
ματικά δελτία)

— Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον 
μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπλη−
ρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση 
(1) (βλ έπεξηγηματικό σημείωμα)
(2) Περίοδος αναφοράςΠερίοδος αναφοράς

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επι−
χείρησης ή των ενοποιημένων 
λογαριασμών (μεταφορά από τον 
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β 
(3)

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 
στοι χεία (2) όλων των (ενδεχομέ−
νων) συνεργαζόμενων επιχειρήσε−
ων (μετα φορά από τον πίνακα Α 
του παραρ τήματος Α)

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων 
των (ενδεχομένων) συνδεδεμένων 
επιχειρή σεων που δεν περιλαμ−
βάνονται βάσει ενοποίησης στη 
γραμμή [μεταφορά από τον πίνα−
κα Β(2) του παραρτήμα τος Β]

Σύνολο

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3.
(2)   Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση

νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (ορισμός, άρθρο 4).

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα
στοιχεία της επιχείρησης, ή − εφόσον υπάρχουν − τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς
στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

------
Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα 

«Στοιχεία για τον καθορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται 
«δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε επιχεί−
ρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και 
για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία 
δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λο−

γαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εται−
ρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο 
συγκεφαλαιωτικό πίνακα:

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχτικά με μια επιχείρηση πε−
ριλαμβάνονται στους νοποιημένους λογαρισμούς σε ποσοστό 
χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγρα−
φος2, πρέπει παρ΄ολα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 
3 εδάφιο 2)

                    Πίνακας Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ακριβή στοιχεία)

Αριθμός εργαζομένων 
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Σύνολο

(*) σε χιλιάδες ευρώ

------
(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να μεγαλώσει ο πίνακας)

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο 
εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με 
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπά−
γεται η αιτούσα επιχείρηση

− Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενο−
ποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει 
ενοποί ησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης 
συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].

−  Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισ−
σότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους 
λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 
[πίνακας Β(2)].

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων 

που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα 
στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ 
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζό−
μενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επι−
χειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη 
της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
ήδη βάσει ενοποίησης (11).

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται 

οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρα−
κάτω πίνακας Β(1)

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.

Πίνακας Β(1)

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) (*) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους υπολογίζεται με 
την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του 
πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης

Συνδεδεμένη επιχεί−
ρηση (επωνυμία/ακρι−

βή στοιχεία)

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ 
(*)

Ονοματεπώνυμο και τίτλος
του ή των βασικών
διευθυνόντων (**)

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν πε−
ριλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. 
Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών 
όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.



15704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Πίνακας Β(2)

Επιχείρηση 
αριθμ.:

Αριθμός εργαζομένων 
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών 
(**)

Σύνολο ισολογι−
σμού (**)

1·(*)

2.(*)

3.(*)

4.(*)

5.(*)

Σύνολο

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

---------
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με 

τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Προς 

Επωνυμία Φορέα της Επένδυσης Τράπεζα : 

Υποκατάστημα :

Διεύθυνση Σας υποβάλλουμε επενδυτική πρόταση με 
συνημμένα: 
1) Ερωτηματολόγιο
2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
3) Λίστα τυπικών Δικαιολογητικών
προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του: 

Οδός – Αριθμός :

ΟΤΑ : 

Ταχ. Κωδικός : 

Νομός : 

Τηλέφωνο :

Φαξ :

e−mail : Π.Ε.Π./Π.Κ.Π.
Interreg III:

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Μέτρο :

Ονοματεπώνυμο:  

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

Α.Φ.Μ. : 

Τηλέφωνο : 

Fax :

Κινητό :

e−mail : 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής του φορέα επέ−
δυσης : 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής του φορέα 
επένδυσης :

Κωδικός Πρότασης: 

Ημερομηνία / Ώρα Παραλαβής Πρότασης:

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου 
και σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. ΠΕΠ/ΠΚΠ/Μέτρο που υποβάλλεται η πρόταση

Π.Ε.Π./Π.Κ.Π. Interreg III 

Μέτρο

2. Βασικά Στοιχεία Φορέα Επένδυσης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ 

Κλάδος −Χαρακτηρισμός Επιχείρησης Εμπόριο C Παροχή Υπηρεσιών C
Είδος Βιβλίων

Α.Φ.Μ. 

Δ.Ο.Υ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 
ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ − ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

FAX

Website

e−mail

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟ−

ΜΙΚΗ

3. Στοιχεία μεγέθους επιχείρησης 

Ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων από παροχή υπηρεσιών) 
της επιχείρησης που προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριότητες εμπορίου και παροχής 
υπηρεσίων

%

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

Αριθμός απασχολουμένων το 2006

4. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΔΟΣ − ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΝΟΜΟΣ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)

FAX

e−mail

5. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου 
(Σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο)   

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΔΟΣ − ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)

FAX

e−mail

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

α/α Ποσοστό 
(%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος 

Προσώπου

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής 

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(Οδός –Αριθμός – Τ.Κ. Δήμος) 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Fax 

e−mail

Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου

Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο
 Φορέα Επένδυσης

α/α Ποσοστό 
(%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος 

Προσώπου

Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής 

Α.Φ.Μ. 

Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(Οδός –Αριθμός – Τ.Κ. Δήμος) 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Fax 

e−mail
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Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου

Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο
 Φορέα Επένδυσης

7. Ιστορικό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

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

8. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης 

(Ι) Κύκλος Εργασιών 
κατά την περίοδο ν−3 

έως ν 

α) ν−3 α) ν−2 α) ν−1 α) ν

Από Έως Από Έως Από Έως Από

β) ν−2 για την 
ίδια περίοδο

β) ν−1 για την ίδια 
περίοδο

β) ν για την ίδια πε−
ρίοδο

(ΙΙ) Κέρδη προ απο−
σβέσεων και φόρων 

κατά την περίοδο κ−2 
έως κ

κ−2 Κ−1 κ

(ΙΙΙ) Ξένα κεφάλαια χρήσης κ:  

(IV) Ίδια κεφάλαια χρήσης κ: 

(V) Αγορές κ: 

(VI) Πληρωμές προς τρίτους κ: 
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9. Επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται με τον Κανόνα De Μinimis

α/α Ονομασία 
Προγράμματος

Ημερομ. 
έγκρισης

Εγκεκριμένη 
επιχορήγηση 

Ποσό 
καταβληθείσας 
επιχορήγησης
 (Δόση)

Ημερομ. 
καταβολής

Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου

Πριν την 
υπογραφή της
σύμφασης

Σε 
εξέλιξη

Ολοκληρω−
μένο

10. Προτεινόμενη Επένδυση 

Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ της επιχείρησης που ενισχύεται από την επένδυση

Σύντομη Περιγραφή 
της Επένδυσης

A4

11. Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/KOINOTHTA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ − ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

FAX

e−mail

12. Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης

Επιλέξιμη Ενέργεια Περιγραφή Ενέργειας
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13. Αναλυτικός πίνακας δαπανών 

α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Τεχνική Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας
Συνολική 

Τιμή

Α/Α προσφοράς ή προτιμολογίου : 

Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : 

Προμηθευτής : 

ΑΦΜ Προμηθευτή : 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας
Συνολική 

Τιμή

Α/Α προσφοράς : 

Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : 

Προμηθευτής : 

ΑΦΜ Προμηθευτή : 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας
Συνολική 

Τιμή

Α/Α προσφοράς : 

Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : 

Προμηθευτής : 

ΑΦΜ Προμηθευτή : 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας
Συνολική 

Τιμή

Α/Α προσφοράς : 

Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : 

Προμηθευτής : 

ΑΦΜ Προμηθευτή : 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
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14 Ανάλυση της Επενδυτικής Πρότασης κατά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης

Επιλέξιμες δαπάνες (σε ευρώ) Σύνολο
(σε 

ευρώ)1 2 3 4 5 6 7 8

1 Διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης, λει τουρ−
γίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης

2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και 
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
υπηρεσιών

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

5 Ανάπτυξη  προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010022006070052*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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