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1  ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1.1 Ση είλαη ην Δ..Π.Α 2007 – 2013 

To Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 - 2013 απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2013. 

Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «..εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα 

Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη 

πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ». 

 Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 σο εγγξάθνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνπνηήζεθαλ 

εηζξνέο απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & 

Οηθνλνκηθψλ, θαηεπζχλζεσλ - πνιηηηθψλ επηινγψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κειεηψλ. 

 Οη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005, κε ηηο νπνίεο 

δηαζθαιίζζεθαλ έσο ην 2013 νη πφξνη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηε ρψξα, νη λένη 

Καλνληζκνί ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη νη ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 

Πνιηηηθή πλνρήο, απνηέιεζαλ ην πιαίζην ζην νπνίν βαζίζηεθαλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, νη εζληθέο 

αξρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα θαηαξηίζνπλ ην ΔΠΑ. 

 Δπηπιένλ, ηα θπξηφηεξα έγγξαθα ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβψλαο θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ 

Απαζρφιεζε 2005-2008, ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

επηινγψλ - πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο ζπληζηνχλ θεληξηθέο καθξνπξφζεζκεο επηινγέο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο νπνίεο θιήζεθε λα ζπκβάιεη θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ λένπ 

ΔΠΑ. 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ζηνρνζεζία ηνπ ΔΠΑ δηαηππψζεθε ζε 4 επίπεδα: 

 ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ,  

 ζην επίπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηήησλ, φπσο απαηηείηαη απφ ην 

Γεληθφ Καλνληζκφ ησλ Σακείσλ,  

 ζην επίπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη θάζε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα,  

 ζην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κέζσλ επίηεπμεο. 

Παξάιιεια, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή δηακνξθψζεθε θαη κε γλψκνλα εζληθέο πνιηηηθέο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζε ζηξαηεγηθά έγγξαθα φπσο ε Δζληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2006-2008, ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, ην 

«ρέδην Αλάπηπμεο Μεηαθνξψλ 2007-2013 θαη εηθνζαεηίαο», Δζληθή Ληκεληθή Πνιηηηθή, ην 

Δζληθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 θιπ. 
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Σν πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε ζηε βάζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ - πεξηνξηζκψλ ησλ λέσλ 

Καλνληζκψλ θαη πξνέθπςε κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο αλά ηνκέα θαη Πεξηθέξεηα ζηελ 

επφκελε πεξίνδν, ζπλεθηηκψληαο ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβψλαο. Βαζηθή επηινγή ήηαλ ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

 Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πιαίζην δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο & ειέγρνπ ησλ ΔΠ ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013 απνηέιεζαλ αληηθείκελν επξείαο δηαβνχιεπζεο θαη απνηππψζεθαλ ζε 

θείκελα ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ. πκπιεξψζεθαλ απφ ηα πνξίζκαηα ζπζηεκαηηθήο 

αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ (Γξακκαηεία ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ, 

ΜΟΓ ΑΔ, ΓΑ ΚΠ/ΔΤ) θαη ζρεηηθήο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ην ΤΠΟΗΟ κε ζέκα ηε 

«Βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΚΠ 2000 – 2006, ησλ 

Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ζηελ πξνζαξκνγή απηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007 – 2013». 

Η δηάξζξσζε ηνπ ΔΠΑ ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

 Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ ΔΠΑ 2007–2013 

δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 

ρψξαο, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε ηα λέα δεδνκέλα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (63% 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο). 

 Σν λέν ζρήκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξν πιήζνο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2000-2006, πνπ νδεγεί ζε πην επέιηθην ζρήκα δηαρείξηζεο: ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζα πινπνηεζεί κέζα απφ νθηψ (8) 

Σνκεαθά ΔΠ, πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δεθαηέζζεξα (14) Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Σελ πεξίνδν 2007-2013 ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο 

ζα πινπνηεζεί πιένλ ζην πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ ΔΠ, ελψ γηα ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ δελ ζα ππάξρεη πιένλ δηαθξηηφ ΔΠ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ απφ 

Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά ΔΠ. 

1.2 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εμεηδηθεχεη ηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

λέα πεξίνδν 2007-2013. Σν ΔΠ παξεκβαίλεη ρξεκαηνδνηηθά ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ακηγνχο ηφρνπ 

«χγθιηζεο» κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

Ο πλνιηθφο πγρξεκαηνδνηνχκελνο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΠΑΔ απφ ηελ Δ.Δ. αλέξρεηαη ζε 

1.519.000.000 ΔΤΡΧ, εθ ησλ νπνίσλ 1.291.000.000 ΔΤΡΧ Κνηλνηηθή πκκεηνρή θαη 

228.000.000 ΔΤΡΧ Δζληθή πκκεηνρή. Δπηπιένλ ηνπ πνζνχ απηνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεζνχλ 

Δζληθνί Πφξνη χςνπο 202.000.000 ΔΤΡΧ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ησλ έξγσλ πνπ δελ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. φπσο απαιινηξηψζεηο (κεγαιχηεξεο απφ θάπνην πνζνζηφ 

ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ), πξνβιεπφκελα έζνδα, θιπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ αλακέλεηαη 

λα δηαηεζεί θαη Ηδησηηθή πκκεηνρή χςνπο 1.410.565.249 ΔΤΡΧ. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζηα 3.131.565.249 ΔΤΡΧ. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΔΠ ππνζηεξίδνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 
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� ηελ έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, 

� ηε κεηαπνίεζε – ππεξεζίεο - εκπφξην, κε ηε κνξθή θπξίσο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

� ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, 

� ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ηεο 

� ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

ηφρνο θαη ζηξαηεγηθή 

Ο θεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη «ε βειηίωζε 

ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη ηεο εμωζηξέθεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηνπ παξαγωγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρώξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκηθόηεηαο». 

Ο θεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε 3 ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

� Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

� Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηαζθάιηζε ησλ 

θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηελ εμππεξεηνχλ. 

� Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. 

Ζ ινγηθή πνπ δηέπεη ηε ζηξαηεγηθή δίλεη έκθαζε ζηε κεηαηφπηζε ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο πξνο 

παξεκβάζεηο θαη ηνκείο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαγφκελσλ θαηλνηνκηψλ ζην ειιεληθφ παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο κε δηεζλή 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο ελίζρπζεο ησλ δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θιπ. 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο – Κχξηεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ 

Οη Γεληθνί ηφρνη ηνπ ΔΠ επηρεηξεζηαθά αληηζηνηρνχλ κε ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

ΔΠ. Δηδηθφηεξα: 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο ππνζηεξηδόκελεο 

από Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε» επηδηψθεη ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηελ ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ 

παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο ηνπ θχξηνπ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηελ γεληθφηεξε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο εμωζηξέθεηαο» 

επηδηψθεη ηελ επέθηαζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο κφλεο δηεμφδνπ γηα ηελ 

παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Βειηίωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ θαη δξάζεηο γηα 
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ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αλάπηπμε – βειηίσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη 

κεραληζκψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Οινθιήξωζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο θαη 

ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο» επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη 

ηελ έληαμή ηεο ζηα δηεζλή δίθηπα κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Κχξηεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ ηνπ ΔΠ, είλαη: 

� ην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΑΚ) 

ζρεδηάζηεθαλ δχν θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζην «ηξαηεγηθφ ζρέδην γηα 

ηελ ΔΑΚ 2007-2013» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο. Ζ πξψηε κε ηνλ ηίηιν 

«Γλψζε-Αξηζηεία» επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο (εζληθνί ηνκεαθνί πφινη ΔΑΚ, ζπλεξγαζίεο παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ & 

Σερλνινγηθψλ θνξέσλ, δηεζλείο ζπλεξγαζίεο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θα). Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξέκβαζεο κε ηνλ ηίηιν «Αμία» αθνξά 

ζηε κεηαηξνπή ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε πξντφλ κε ηελ ελίζρπζε πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο ππεξεζηψλ ΔΑΚ, δηακεζνιάβεζε, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θ.α. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη νπζηαζηηθά πξνζπάζεηα ψζηε νη δξάζεηο ηεο Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 λα απνηειέζνπλ νιoθιεξσκέλν πιαίζην. 

� ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο - εμσζηξέθεηαο (Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 2), πξνβιέπνληαη δξάζεηο ελίζρπζεο εθζπγρξνληζκνχ επηρεηξήζεσλ, ε 

πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο, ε ελίζρπζε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ πνιηηηζκφ, ε επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, 

ε ελίζρπζε εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θα. 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ δνκψλ, ππνδνκψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ε ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ, ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, ε 

αλάπηπμε εληαίνπ δηθηχνπ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δξάζεηο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, έξγα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θιπ. Παξάιιεια, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο παξεκβαίλεη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε ηνκείο φπσο ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο επζχλεο, 

ε επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ησλ ειεθηξνληθά παξερφκελσλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θιπ. 

� Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο 

ρψξαο. ε απηφ ην πιαίζην πξνβιέπνληαη δξάζεηο φπσο πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, νινθιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, δηείζδπζε ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ, θα. 
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1.3 Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηφρνο ηνπ Άμνλα 3 είλαη ε Βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ βαζηθψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, ππνδνκψλ, κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή.  

ε απηφλ ηνλ Άμνλα πεξηιακβάλεηαη ην παξφλ Πξφγξακκα ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε 

ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗΠΔ, ΒΗΠΑ, ΒΗΟΠΑ, Σερλνπφιεηο ή άιιεο κνξθέο 

ΒΔΠΔ. πνπ έρνπλ νξγαλσζεί κε ην λ.2545/97 θαη 4458/64 θαη δηαζέηνπλ Δγθεθξηκέλε Πξάμε 

Δθαξκνγήο ηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηεγθαηάζηαζε ζα επηρνξεγείηαη εθφζνλ ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 
εγθεθξηκέλν Πνιενδνκηθφ ρέδην. 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζα απφ 
ηε δεκηνπξγία Οηθνλνκηψλ Κιίκαθαο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ δεδνκέλνπ 
φηη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ νριήζεσλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εγθαηεζηεκέλεο εληφο αζηηθνχ ηζηνχ 
ή ζε άιιεο αθαηάιιειεο πεξηνρέο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

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

 Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) πνπ αθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 

minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ  θαλνληζκνχ.  

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ 

ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ ζε 

πεξίνδν ηξηψλ εηψλ (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ). Καη’ εμαίξεζε ην πνζφ 

απηφ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.   

Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1998/2006 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 15
εο

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

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

απφ ηε ζψξεπζε απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά 

θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή. 

 

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

(ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκνχ ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ 1083/2006. 

 

Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

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

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 8.000.000 € απφ ηα παξαθάησ 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 

1. Πνζφ 4.560.000.€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

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

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

Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001) θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο γηα ηηο πέληε 

Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.  

2. Πνζφ 720.000 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο. 

3. Πνζφ 960.000 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

4. Πνζφ 480.000 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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5. Πνζφ 720.000 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο. 

6. Πνζφ 560.000 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

1.4 Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη Όξγαλα Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

νδεγψλ πινπνίεζεο,  γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο, ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & 

Πεξηβάιινληνο (ΓΒΥΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠΑΝ.  Ζ ΓΒΥΠ 

αλαιακβάλεη: 

 Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα. 

 Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

 Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ.  

 Σνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

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

φιε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

 Σελ ζχγρξνλε θαη απηφκαηε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ 

θαη ηελ εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

 Σελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη ησλ εγθξίζεσλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηειηθή εθηακίεπζε.  

 Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ν 

αλάδνρνο. 

 Σε δηαηήξεζε πιήξε Φαθέινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ην 

θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 89 

παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 θαη νπσζδήπνηε γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο ελίζρπζεο. 

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

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

πξάμεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην εθάζηνηε θαζεζηψο ελίζρπζεο, 

γίλεηαη είηε κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν 

δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε κε 

δεηγκαηνιεπηηθή επηηφπηα επαιήζεπζε. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα δηελεξγεζεί κε ηεο εμήο δηαδηθαζία:  

 

o Ζ αμηνιφγεζε ζα δηελεξγεζεί απφ δχν αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο, κέιε ησλ Δηδηθψλ 

Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97). 

o Οη αμηνινγεηέο ζα εηζεγεζνχλ πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζχκθσλα 

κε ην Άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97). 

o  Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ζα γλσκνδνηήζεη σο πξνο ηελ 

απφξξηςε ή απνδνρή ηεο πξφηαζεο θαη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Θα 

αθνινπζήζεη ε έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.  
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o Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ζα είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

2  ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απφ κηα πξφηαζε πθηζηάκελεο θεξδνθφξεο (κέζνο φξνο 

θεξδψλ πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ ηξηεηίαο ζεηηθφο) κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο κεηαπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ (3) ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη ηξεηο (3) δεκνζηεπκέλνπο 

ηζνινγηζκνχο (φζνη δελ ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ηζνινγηζκνχο ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα 

έρνπλ ππνβάιεη ηξεηο θνξνινγηθέο δειψζεηο), δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαζψο 

θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαπνηεηηθψλ θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πην πάλσ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΜΑΣΟ  Γ’.  

 

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ππνβάινπλ πξφηαζε πξέπεη επίζεο λα ηθαλνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

αθνινχζσλ πξνυπνζέζεσλ: 

 Να ππνβάιινπλ κία κφλν πξφηαζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην «Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο»,  

 Να θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 7 θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο λα εκπίπηνπλ ζηνπο θιάδνπο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. 

 Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ λα κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη εληαρζεί ζε άιιν 

πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

 Γελ έρνπλ ιάβεη αζξνηζηηθά ζε κία ηξηεηία, επηρνξεγήζεηο κε ηνλ θαλφλα De minimis πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα  200.000 €. 

 Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη κεηαπνηεηηθή κνλάδα κέζα ζηα φξηα 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.   
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

10,11         
Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Μφλν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

13         Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 

14        Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

15        

Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή 
εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ , εηδψλ 
ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη 
ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 

16        

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ 
απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, 
θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 
ζπαξηνπιεθηηθήο. 

17         
Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη 
πξντφλησλ απφ ραξηί. 

18         
Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή 
πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη 
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εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

20        Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

22        
Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ 
(θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

23        
Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε 
κεηαιιηθά νξπθηά. 

24       Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ.  

25     

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε 
εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ. 

26     
Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

27     Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28     
Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 
εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29         

Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 
ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ 
νρεκάησλ 

30         Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31        Καηαζθεπή επίπισλ 

32        Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

33        

Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ 
αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή 
ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 

37     Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 

38         
πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε 
απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 

39         
Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο 
ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

 62        

Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 
ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

 63        Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 

  82.92       
Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν 
πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.). 

 96.01      

Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 
πξντφλησλ. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

10     Βιομηχανία τροφίμων 

 10.52       Παξαγσγή παγσηψλ 

 10.71       
Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

 10.72       

Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· 
παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

 10.73    

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο 
θαη παξφκνησλ 
αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

 10.82       
Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη 
δαραξσηψλ 

 10.83    Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

   

10.83.12 

    

Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· 
εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη 
ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ 
ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη θινη- 
νχ θαθέ 

  

10.83.13 

  

Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη 
ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ 
ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη 
ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη 
δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο 
ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, 
ζπκππθλσκάησλ θαη παξα- 
ζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε 

   10.83.15    Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 

  10.84      Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

 10.86       

Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ 
παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο 
θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

  10.89.11     
Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη 
παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11     Ποτοποιία  

 11.05    Επζνπνηία 

 11.07    

Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή 
κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη 
άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

 

ΗΜΔΙΩΗ:  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαηαη λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε ππαγσγήο νχηε λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ηνκέα Γεσξγίαο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην πξψελ παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 32 (πξψελ 

άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ηζρχεη. Ο πίλαθαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ βξίζθεηαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  
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3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

3.1 ηνηρεία ηεο πξνθήξπμεο 

Ζ Γξάζε γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗΠΔ, ΒΗΠΑ, ΒΗΟΠΑ, 

Σερλνπφιεηο ή άιιεο κνξθέο ΒΔΠΔ έρεη ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε 8.000.000.€.  

Ζ Γεκφζηα Γαπάλε αλαιχεηαη ζε, 6.800.000 € (85%) Κνηλνηηθή πκκεηνρή απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ζε 1.200.000, 0 € (15%) Δζληθή πκκεηνρή.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα εληαρζνχλ γίλεηαη απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαηά 50% (85% Κνηλνηηθή πκκεηνρή ΔΣΠΑ – 15% Δζληθή πκκεηνρή) 

θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ θαη ζα επσθειεζνχλ απφ ην 

πξφγξακκα θαηά 50% (ηδησηηθή ζπκκεηνρή). 

 

3.2 Πξνυπνινγηζκφο έξγσλ  

 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα χςνπο επέλδπζεο απφ 30.000 έσο 300.000 € 

θαη κε δηάξθεηα πινπνίεζεο έσο 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο  

Απφθαζεο έληαμεο ηεο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ην 

θαηψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 

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

 

Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε έξγνπ κπνξεί λα αλέιζεη ζην 50% γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα  

εθηφο απφ : 

α) λεζηά κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001) 

β) ππξφπιεθηεο  πεξηνρψλ  ησλ λνκψλ,  Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο 

Δπβνίαο, Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο , Αραΐαο, Μαγλεζίαο  θαη Κεθαιιελίαο φπσο νη πεξηνρέο 

απηέο νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξηζκ. 5285/Α32/3-8-07 (ΦΔΚ 1744/Β) θαη 5645/Α32/12-

9-07 (ΦΔΚ18545/Β) απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ  

γ) ζεηζκφπιεθηεο   πεξηνρέο ησλ λνκψλ Αραΐαο , Ζιείαο θαη  Αηησιναθαξλαλίαο φπσο νη 

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

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ, φπνπ κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60%.  

 

Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα θαιπθζεί είηε κε ίδηα θεθάιαηα, είηε θαη κε 

κεζνκαθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  Σν δάλεην πξέπεη:        

- λα κελ είλαη κε επηδνηνχκελν επηηφθην,  

 - λα αθνξά αγνξά παγίσλ. 

 

Ζ ίδηα ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% - 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  

 

Αλ νη ελδηαθεξφκελνη ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ γηα ηελ δηεπθφιπλζή ηνπο, λα απεπζχλνληαη ζην 

Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ), ην νπνίν 

δχλαηαη λα αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε 

δαλείνπ (Γηεχζπλζε ΣΔΜΠΜΔ: Λεσθ. Ακαιίαο 26, Σει.: 210 3311201-5, Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: 
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www.tempme.gr). Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαλφλα De 

Minimis  δειαδή ηελ κε ππέξβαζε  ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ. 

 

 

4  ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

Ζ Γξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ κφλν ζε νξγαλσκέλεο θαη 

ζεζκνζεηεκέλεο βάζεη ηνπ Ν. 4458/65 (ΦΔΚ 33/Α’/65) ή/θαη Ν. 2545/97 (ΦΔΚ 254/Α’/97), 

ΒΙΠΔ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Σερλνπφιεηο ε άιιεο κνξθέο ΒΔΠΔ. 

πγθεθξηκέλα νη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε πάγηα θαη άπιεο επελδχζεηο.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Δπελδχζεηο ζε πάγηα 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

 

1. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηπρφλ λένπ αλαγθαίνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

2. Αλέγεξζε λέσλ – επέθηαζε / δηαξξχζκηζε πθηζηακέλσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3. Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

4. Αλαγθαίεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ θαηλνχξην ρψξν παξαγσγήο  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: Ο εμνπιηζκφο θάζε κνξθήο γηα λα είλαη επηιέμηκνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

είλαη θαηλνχξγηνο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Άπιεο επελδχζεηο 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

 

5. Δλέξγεηεο κεηεγθαηάζηαζεο. 

 

6. Δλέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ππαγσγή ηεο επέλδπζεο. 

 

7. Δλέξγεηεο ζρεηηθέο κε κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ λέα ζέζε. 

 

8. Δλέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηε λέα ζέζε. 

 

 

http://www.tempme.gr/
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5 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνεγνχκελε Δλφηεηα «Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο» θαη αθνξνχλ: 

 

5.1 Δπελδχζεηο ζε πάγηα 

 

1. Γαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε λένπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ 

(πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηάβαζεο θαη παξακνλήο αλαγθαίνπ εηδηθνχ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ).  

 

2. Γαπάλεο γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε / 

δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λέν ρψξν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνχλ θαηάιιεινη γηα βηνκεραληθή ρξήζε (νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε / δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ φπσο, αλαγθαίεο βάζεηο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ, ρσξίζκαηα θιπ.). 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ππεξβαίλεη ην εγθεθξηκέλν κε ην 

παξφλ πξφγξακκα θφζηνο, ην θηίξην πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη εμνθιεζεί ζην 

ζχλνιφ ηνπ γηα λα θαηαβιεζεί ε αλαινγνχζα ζην εγθεθξηκέλν θφζηνο θηηξίνπ δαπάλε. 

 

3. Γαπάλεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ (νη δαπάλεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θηίξην ζηε λέα ζέζε εγθαηάζηαζεο, φπσο 

αζθαιηφζηξσζε, επηθάιπςε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ, δελδξνθχηεπζε θιπ.). 

 

4. Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ παξνρήο ζην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο π.ρ. 

ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, αέξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο 

ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απηά.  

 

5. Γαπάλεο γηα ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο δεκηνπξγία αλειθπζηήξσλ, 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο – θιηκαηηζκνχ θιπ., νη νπνίεο ζα δίλνπλ νινθιεξσκέλν 

ραξαθηήξα ζην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ( θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ). 

 

πλίζηαηαη ηα λέα κεραλήκαηα / εγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο λα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο 

πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

5.2 Άπιεο επελδχζεηο 

 

6. Γαπάλεο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ 

απφ ηνλ πθηζηάκελν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα δίθηπα παξνρήο, 

απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ). 

 

7. Γαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ ζην λέν 

ρψξν εγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο – εθθφξησζεο ζηα 
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κεηαθνξηθά κέζα θαζψο θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ κε ηε 

πξνυπφζεζε φηη απηφ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο 

κεηαθνξά εμνπιηζκνχ). 

 

8. Γαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ ζην λέν 

ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα παξνρήο, 

ξχζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ). 

 

9. Γαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά Α΄ πιψλ, έηνηκσλ θαη εκη-έηνηκσλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

βνεζεηηθψλ πιψλ απφ ηνλ παιηφ ρψξν ζην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεηαη 

ηπρφλ θφζηνο ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο – εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαζψο θαη ην 

θφζηνο αζθάιηζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ). 

 

10. Γαπάλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ππαγσγήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε  

ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο επελδπηηθήο πξφηαζεο.  

 

11. Γαπάλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε ηπρψλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζηε λέα ζέζε (πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηε λέα ζέζε).   

εκείσζε: νη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο.  

 

Ηδηαίηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη : 

1. Οη δαπάλεο 6, 7, 8 πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζην επελδπηηθφ ζρέδην 

2. Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο: 

 γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ηεο επηρείξεζεο. 

 γηα ηελ αγνξά θηηξίνπ 

 γηα ηελ αγνξά νηθνπέδνπ 

 ΦΠΑ 

 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  

 

Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επί κία πεληαεηία.
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5.3 Όξηα Γαπαλψλ 

 

εκεηψλεηαη φηη κέγηζηα φξηα ηίζεληαη γηα ηηο εμήο δαπάλεο: 

 

Α/

Α 

Δίδνο Γαπαλψλ Αληηζηνίρεζε 

κε Δπηιέμηκεο 

Γαπάλεο 

Μέγηζην φξην δαπάλεο 

ζην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (€) 

1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 

λένπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Γαπάλε 1 50.000 

2 Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ – επέθηαζε / 

δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λέν ρψξν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηάιιεινο 

γηα βηνκεραληθή ρξήζε – δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ  _  

Αλαγθαίεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

Γαπάλεο 

 2, 3, 4,5 

 

 

 

 

200.000 

3 Απνζπλαξκνιφγεζε – κεηαθνξά – 

εγθαηάζηαζε παξαγσγηθνχ θαη κε 

εμνπιηζκνχ, κεηαθνξά Α΄ πιψλ, 

έηνηκσλ θαη εκη-έηνηκσλ πξντφλησλ 

θαζψο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

 

 

Γαπάλεο 

6,7,8,9 

 

 

200.000 

 

4 

 

Γαπάλεο ζπκβνχισλ 

Γαπάλεο 

10,11 

 

15.000 

ημειώνεται ότι η Γαπάνη με Α/Α 3 είναι υποχρεωτική 

 

 

5.4 Σξφπνο εμφθιεζεο δαπαλψλ 

Γελ είλαη επηηξεπηή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο 

ηξίησλ. Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο, γηα λα είλαη επηιέμηκε, κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηνλ Φνξέα 

ηεο επέλδπζεο σο εμήο: 

 

Γηα παξαζηαηηθά θαζαξήο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ) θάησ ησλ 1.500 €, ε εμφθιεζή ηνπο (ηκεκαηηθή ή 

νιηθή) κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή 

κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Γηα παξαζηαηηθά θαζαξήο αμίαο άλσ ησλ 1.500 € θαη κέρξη 15.000 €, ε εμφθιεζή ηνπο 

(ηκεκαηηθή ή νιηθή)  πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ σο εμήο : 

α.  Με έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.), 

πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο 

ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ νπσζδήπνηε  ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηνπ Σ.Α. θαη θσηναληίγξαθν ηεο επηηαγήο. 

β.  Με θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε 

ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ 

νπσζδήπνηε ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ην 

νπνίν ζα θαίλεηαη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ πξέπεη λα είλαη ν πξνκεζεπηήο 
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ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

γ.  Με έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) πξνο ηνλ  

πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ 

Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηνλ ιήπηε ηεο 

Δλίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ 

απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή 

θαη θσηνηππία ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο.  

 Γηα παξαζηαηηθά θαζαξήο αμίαο απφ 15.000 € θαη άλσ ε εμφθιεζή ηνπο (ηκεκαηηθή ή 

νιηθή) γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή ηεο ίδηαο ηεο 

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

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

Οηθνλνκηθψλ). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζην πξνεγνχκελν ζεκείν ( παξάγξαθνη α,β,γ). 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη: 

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ 

επηρείξεζε. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή, λα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά (ζηε πεξίπησζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ) ν εμνπιηζκφο κε ηνπο 

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

ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. 

 Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνπξγέο ηνπ εμνπιηζκνχ (έρεη εθαξκνγή γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ).  

 Απνδεηθηηθά δηαθίλεζεο αγαζψλ / κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ (π.ρ. δειηία απνζηνιήο, CMR 

θηι). 

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

ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΒ γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ 

ζηελ θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 5εηία.  

 Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε λνκίκσο ζεσξεκέλε κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

παγίσλ.  
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6 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ην «Έληππν Τπνβνιήο 

Πξφηαζεο» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ ηεχρνο θαη δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα 

έληππν απηφ, φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ηα 

βξίζθνπλ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΝ (www.ypan.gr) θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ε ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηάξζξσζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έληππν, είλαη επηβεβιεκέλε.  

 

Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηε Γξάζε είλαη Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

6.1 Πφηε ππνβάιινληαη νη πξνηάζεηο 

Οη πξνηάζεηο κπνξεί λα ππνβάιινληαη θάζε εξγάζηκε κέξα απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο 

κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  

2013 ζηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο εθηφο ησλ πεξηφδσλ πνπ δηαξθεί ε αμηνιφγεζε θαη ε 

ππαγσγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.  

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 20/07/2009. Οη αμηνινγήζεηο 

ησλ πξνηάζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο ππαγσγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ην έηνο: απφ 

23/09 έσο 20/11 θαη απφ 02/05 έσο 30/06 θάζε έηνο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8. 

 

Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη φζεο πξνηάζεηο ππνβιεζνχλ (ή θέξνπλ ζθξαγίδα απνζηνιήο 

ηαρπδξνκείνπ) κέρξη ηελ 31 Μαΐνπ ή ηελ 30 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο. Μεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη αμηνινγνχληαη ηελ 

επφκελε πεξίνδν.  

 

 

6.2 Πσο ππνβάιινληαη νη πξνηάζεηο  

Κάζε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ζε δηζθέηα 3.5΄΄ ή CD (Microsoft Word) κέζα 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ «Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο» εθηφο ηνπ 

θαθέινπ ε νπνία πξσηνθνιιείηαη. Ζ Αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ ηεχρνο πξνθήξπμεο θαη 

δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΝ (www.ypan.gr).  Ζ Αίηεζε 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Κάζε αληίγξαθν πξφηαζεο πεξηιακβάλεη : 1) ην «Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο» θαη 2) ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  Σα δχν αληίγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εζσηεξηθή αξίζκεζε ζειίδσλ 

θαη ην έλα απφ απηά ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν» θαη ζα πεξηιακβάλεη πξσηφηππν 

Έληππν Τπνβνιήο θαη πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά (ή απιά θσηναληίγξαθα ηνπο ζπλνδεπφκελα 

απφ πξσηφηππε Τπεχζπλε Γήισζε πνπ βεβαηψλεη φηη ηα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή). Σν 

δεχηεξν αληίγξαθν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θσηνηππία ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο θαη φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Σα δχν αληίγξαθα ππνγξάθνληαη ζε θάζε ζειίδα θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

ηεο επηρείξεζεο.  

http://www.ypan.gr/
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7 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ηα 

επφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα ζπλνδεπφκελα 

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

αιεζή. 

 

1 Αίηεζε -  Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο (πλεκκέλν 1). 

2 Έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ, ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

φηη απηή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ινγαξηαζκνί ΓΔΖ ή/θαη ΟΣΔ, άδεηεο 

εγθαηάζηαζεο, άδεηεο ιεηηνπξγίαο, βεβαηψζεηο θνξνινγηθψλ Αξρψλ, θνξνινγηθέο δειψζεηο, 

ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο πξντφλησλ θιπ. 

3 Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 

απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

νξίδεηαη σο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη πνπ ππνγξάθεη ηελ Αίηεζε θαη ην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο. 

Γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο έλαξμε επηηεδεχκαηνο θαη κεηαβνιέο απηήο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

4 Γεκνζηεπκέλνπο Ηζνινγηζκνχο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο (κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ), Φνξνινγηθέο Γειψζεηο θαη Αλαιπηηθά ηνηρεία Φνξνινγίαο (Έληππα 

Δ3) γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε.  

5 Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο (κία ηνπιάρηζηνλ) γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη πιηθά θαζψο θαη γηα θάζε είδνπο 

δαπάλε.  Πξνζπέθη γηα ηνλ εμνπιηζκφ.  

6 Άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή απαηηείηαη. 

7 Πξνζχκθσλν αγνξάο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνλ θνξέα ΒΔΠΔ ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη φηη επηηξέπεηαη 

ζηελ ΒΔΠΔ ε άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί ε επηρείξεζε, ε πξνζχκθσλν 

ελνηθίαζεο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε θνξέα. 

8 Γηα ηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο ζε ππάξρνλ θηίξην, έθζεζε πνιηηηθνχ κεραληθνχ φπνπ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ λένπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηάιιειν γηα βηνκεραληθή ρξήζε γηα ηελ πεξίπησζε πθηζηακέλσλ 

θηηξίσλ. 

9 Σπρφλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο ππνρξεσηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο ή νπνηαδήπνηε έγγξαθα Γεκνζίσλ 

Αξρψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ αλάγθε κεηεγθαηάζηαζεο (αλ ππάξρνπλ). 

10 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη 

φηη: 

 νη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν 

πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

 δελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην 

πξφγξακκα. 

 αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο εθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί. 

 Όια ηα αλαγξαθφκελα ζηελ πξφηαζε ζηνηρεία θαη φια ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά είλαη αθξηβή θαη αιεζή.  

 Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη αζξνηζηηθά ζε κία ηξηεηία, επηρνξεγήζεηο κε ηνλ θαλφλα De minimis 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 500.000 €. Χο ιήμε ηεο ηξηεηίαο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξφηαζεο. 

11 Βεβαίσζε ρξήζεο γεο απφ ηελ Τπεξεζία Πνιενδνκίαο γηα ηελ πθηζηάκελε ζέζε θαη ηνλ βαζκφ 

φριεζεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε κε βάζε ηελ Κ.Τ.Α 13727/724/2003 (ΦΔΚ 1087/Β’/2003).  

12 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κε αλαθνξά ζηελ ρξήζε ή φρη 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

13 Σεθκήξηα ηεο δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο (π.ρ. θεξδνθνξία επηρείξεζεο, δηαζέζηκα 

κεηφρσλ, έθηαθηα θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά θιπ.). 

 

Ζ Τπεξεζία, θαηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε 

επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο Γξάζεο. 
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8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη απφ 

Δηδηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  

 

8.1 Έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο θαη δηθαηνινγεηηθψλ  

Γηα ηηο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 2, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 

πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 7.  

Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απφ ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαη ηα 

ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δήηεζήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε πξφηαζε ζα εμεηάδεηαη ζηνλ επφκελν θχθιν εθφζνλ απηά 

πξνζθνκηζζνχλ. 

 

8.2 Βαζκνινγία πξνηάζεσλ - Καηάηαμε 

Ζ επέλδπζε αμηνινγείηαη θαη’ αξράο σο πξνο ηε βησζηκφηεηα ηεο (κέζνο φξνο θεξδψλ πξν 

απνζβέζεσλ θαη θφξσλ ηξηεηίαο ζεηηθφο) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηα άιια θξηηήξηα 

(Αδπλακία θάιπςεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο βησζηκφηεηαο νδεγεί ζε απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε). Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην 

Πξφγξακκα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. Ο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β’. 

 

Πίλαθαο. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

 

Α/Α Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πληειεζηήο 

βαξχηεηαο 

1 Βαζκφο φριεζεο ησλ πξνο κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (χκθσλα κε  Κ.Τ.Α 

13727/724/2003 (ΦΔΚ 1087/Β΄/2003)) 

30 

2 Υσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηεγθαηάζηαζεο 10 

3 Υξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο 10 

4 Ύπαξμε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ππνρξεσηηθήο 

κεηεγθαηάζηαζεο ή νπνηαδήπνηε έγξαθα Γεκνζίσλ Αξρψλ 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ αλάγθε κεηεγθαηάζηαζεο 

10 

5 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 10 

6 Μέζε Πνζνζηηαία κεηαβνιή επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

(ΜΠΜΚΔ) 

10 

7 Δηνηκφηεηα ηεο πεξηνρήο λέαο εγθαηάζηαζεο λα ππνδερζεί 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

10 

8 Χξηκφηεηα – πιεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 10 

 

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

Ζ κέγηζηε βαζκνινγία κηαο πξφηαζεο είλαη ην 10,00. Πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 5,00 ζεσξνχληαη ηερλννηθνλνκηθά αλεθάξκνζηεο θαη δελ 

επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Γηα ηηο ππφινηπεο Πξνηάζεηο ζπληάζζεηαη θαηάζηαζε θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά θαη 

εγθξίλνληαη πξνηάζεηο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  
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8.3 Έληαμε έξγσλ 

Ζ έληαμε θαη έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2438/96 θαη ηεο Τ.Α. 4833/97.  Ζ απφθαζε απηή πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν θαη 

ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ην δηθαηνχρν, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε  

επηζηνιή απφ ηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο απφξξηςεο.  
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9 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 

9.1 Έλαξμε ησλ έξγσλ 

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη απνζηέιιεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ έξγσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ πξνζεζκηψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ απφθαζεο έληαμεο.   

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ έρεη νξηζηεί ζηνπο 24 κήλεο.  

 

9.2 Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζπζηήλεηαη θαη 

ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

Αξκφδηα Γ/λζε, νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

έξγνπ, νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, νη 

θπξψζεηο, νη φξνη ηήξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππαγρζείζαο 

επέλδπζεο θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

 

Καηά ην δηάζηεκα εμέιημεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ην έξγν 

ηνπο, κε ηε κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα 

ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη ην ΔΠΑ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ θήξπμε έθπησηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απέληαμήο ηεο απφ ην Πξφγξακκα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 24 

κελψλ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε παξάηαζεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

θαη εθφζνλ έρεη ήδε πινπνηεζεί ην 50% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο.  

 

Η παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο θαη παξέρεηαη κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Παξάηαζε δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππαίηηνο 

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

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & 

Πεξηβάιινληνο.  

 

Δίλαη δπλαηή κέρξη δχν θνξέο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

επέλδπζεο, εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ. Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε(εηο) πνπ λα ππεξβαίλεη (νπλ) 

αζξνηζηηθά ην 40% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηε Γ/λζε 

Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά θαη εθδίδεηαη ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 
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επέλδπζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαηηκήζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ ζηα 

επί κέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο ηεο επέλδπζεο.  

 

Σν έξγν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν κε ηελ ιήςε ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

9.3 Γηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο – Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

9.3.1 Γηαδηθαζία Υξεκαηνδφηεζεο 

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα εγθξηζεί θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο σο εμήο: 

 Πξνθαηαβνιή, εθφζνλ αηηεζεί, αλέξρεηαη ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη θαηάζεζε ηζφπνζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ην δηθαηνχρν. 

 Απνπιεξσκή, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηνλ επελδπηή θαη δελ επηηξέπεηαη ε 

εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ηζφπνζνπ ηεο 

εθρσξνχκελεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επέλδπζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη 

απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, εθφζνλ θάζε θνξά 

έρεη αλαιεθζεί ηζφπνζν ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ. 

 

 

9.3.2 Τπνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο: 

 Ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

 Βεβαίσζε πεξί κεηαβνιψλ ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο.  

 Βεβαίσζε πεξί κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε. 

 Άδεηα νηθνδνκήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν βηνηερληθφ θηίξην ζην νπνίν ζα γίλεη ε 

κεηεγθαηάζηαζε.  

  Σίηινπο ηδηνθηεζίαο ή ζπκβφιαην ελνηθίαζεο (ηνπιάρηζηνλ 20/εηίαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 

αδείαο) γηα ην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο. 

 

Γηα ηελ απνπιεξσκή: 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 Βεβαίσζε πεξί κεηαβνιψλ ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο.  

 Πξφζθαηε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Δκπνξίνπ ηεο αξκφδηαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ θαηά πεξίπησζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη 

φηη δελ έρεη πησρεχζεη, νχηε έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα πηψρεπζε ή έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε. 

 Αληίγξαθν ζχκβαζεο δαλείνπ κε ηξάπεδα εάλ πξνβιέπεηαη δάλεην. 

 ε πεξίπησζε εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηξάπεδα απαηηείηαη ε 

ππνβνιή ηεο ζπκβάζεσο ελερπξηάζεσο απαηηήζεσο. 

 Νφκηκε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εθπξφζσπν 

ηεο εηαηξείαο ή ηεο ηξάπεδαο.  

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

απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο. 
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 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζηελ λέα ζέζε (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή). 

 Βεβαίσζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο γηα ηελ απνμήισζε κέξνπο ε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ παιαηά ζέζε εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ 

πνπ κεηαθηλνχληαη απφ κε επηηξεπηή ζέζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε έρεη 

κεηαθέξεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη έρεη δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ παιαηά 

ζέζε.  

 Άδεηα νηθνδνκήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν βηνηερληθφ θηίξην ζην νπνίν ζα γίλεη ε 

κεηεγθαηάζηαζε  (εθφζνλ δελ δεηήζεθε πξνθαηαβνιή).   

 Σίηινπο ηδηνθηεζίαο ή ζπκβφιαην ελνηθίαζεο (ηνπιάρηζηνλ 20/εηίαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 

αδείαο) γηα ην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο (εθφζνλ δελ δεηήζεθε πξνθαηαβνιή).   

 Οπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

 

9.4 Τπνρξεψζεηο εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

1. Οη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ππαγσγήο ηνπο ζην Πξφγξακκα θαη λα 

κε κεηαβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο εληζρπφκελεο επέλδπζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέληε (5) εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο:  

α)  απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ή ε ελνηθίαζε ζε ηξίηνπο νπνηνπδήπνηε λένπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, πνπ απνθηήζεθε κε επηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο   

β)  ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ λέα ζέζε. 

γ) ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δηαηεξήζεη ηα παξαζηαηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ 

ρξεκαηνδνηήζεθε         

2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ε επηρείξεζε απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ε δεκφζηα 

επηρνξήγεζε πνπ ηπρφλ έρεη εηζπξαρζεί, επηζηξέθεηαη εληφθσο, κε ην λφκηκν επηηφθην 

ππνινγηδφκελν απφ ηελ εκέξα είζπξαμεο ηνπ πνζνχ έσο ηελ εκέξα επηζηξνθήο ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

 

ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ : Πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 32 ηεο πλζήθεο 

1 2 

Κιάζε ηεο 

νλνκαηνινγίαο  

ησλ Βξπμειιψλ  

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Εψα δψληα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 Κξέαηα  θαη βξψζηκα παξαπξνηφληα ζθαγίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   3 Ηρζείο καιαθφζηξαηα  θαη καιάθηα. 

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

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

05.04 

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

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

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

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Φπηά  δψληα  θαη πξντφληα αλζνθνκίαο.  

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

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Καξπνί θαη νπψξαη εδψδηκνη .Φινηνί  εζπεξηδνεηδψλ. 

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

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 Γεκεηξηαθά πξντφληα. 

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

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

θαη θαξκαθεπηηθά  θπηά. Άρπξα θαη ρνξηνλνκαί. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

ΔΥ 13.03 

Πεθηίλε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

15.01 

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

πηέζεσο ή ηήμεσο. 

 

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

θαη ησλ ιηπψλ ησλ ιεγνκέλσλ  πξψηεο εθζιίςεσο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

15.03 

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

ειαηνκαξγαξίλε , άλεπ πξνζζήθεο  γαιαθηνκαηνπνηψλ  νπζηψλ, άλεπ αλακείμεσο ή παξαζθεπή 

ηηλφο. 

 

15.04 

 

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

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

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

πεξαηηέξσ  επεμεξγαζκέλα. 

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

παξαζθεπαζκέλα. 

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

θεξψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16 Παξαζθεπάζκαηα  θξεάησλ , ηρζχσλ , καιαθνζηάησλ  θαη καιαθίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17  

17.01 

άθραξηο  ηεχηισλ  θαη ζθαραξνθάιακνπ, εηο ζηεξεάλ  θαηάζηαζηλ. 

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

κέιηηνο.άθραξα θαη κειάζζαη θεθαπκέλαη. 

17.03 Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη. 

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

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

εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκψλ νπψξσλ κεηά πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ αλαινγίαλ  
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1 2 

Κιάζε ηεο 

νλνκαηνινγίαο  

ησλ Βξπμειιψλ  

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18 

18.01 

Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαχζκαηα  βαιάλσλ ,αθαηέξγαζηα ή πεθξπγκέλα. 

        18.02 Κειχθε, θινηνί,κεκβξάλαη θαη απνξξίκαηα θαθάνπ. 

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

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  22 

22.04 

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

έηεξνλ ηξφπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηα πξνζζήθεο  νηλνπλεχκαηνο. 

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

πξνζζήθε  νηλνπλεχκαηνο  (πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ κηζηειίσλ). 

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

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

Λακβαλφκελε  απφ γεσξγηθά πξντφληα  πεξηιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα 1 ηεο πλζήθεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ θαη εηέξσλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ,ζπλζέησλ 

αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ (θαινπκέλσλ ζπκπεππθλσκέλσλ   εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ 

Παξαζθεπή πνηψλ. 

    Ex22.09 

22.10 Όμνο εδψδηκσλ  θαη ππνθαηάζηαηα απηνχ εδψδηκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 23 Τπνιείκκαηα θαη απνξξίκαηα ησλ βηνκεραληψλ  εηδψλ δηαηξνθήο. 

Σξνθαί παξεζθεπαζκέλαη δηα δψα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 24 

24.01 

 

Καπλφο  αθαηέξγαζηνο  ή κε βηνκεραλνπνηεκέλνο .Απνξξίκαηα  θαπλνχ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 45 

45.01 

Φειιφο ,θπζηθφο αθαηέξγαζηννο θαη απνξξίκαηα θειινχ. 

Φειιφο εηο ζξαχζκαηα , θφθθνπο ή θφληλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 54 

54.01 

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

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

μάλζεσο λεκάησλ ,πθαζκάησλ  ή ξαθψλ πξνεξρνκέλνπ  ιίλνπ). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 57 

57.01 

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

θαηεηξγαζκέλε,αιιά κε λεκαηνπνηεκέλε.ηππία θαη απνξξίκκαηα θαλλάβεσο 

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

 
Σξφπνο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο  

 

Α/Α Κξηηήξην αμηνιφγεζεο Βαζκφο 

1 Βαζκφο φριεζεο ησλ πξνο κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
Τςειή : 10 

Μέζε   : 8 

Υακειή   : 5 

5 – 10 

2 Υσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηεγθαηάζηαζεο (πεξηνρέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηζρχνληα Αλαπηπμηαθφ Νφκν) 
Απφ ηελ Α΄ πεξηνρή ζηελ Γ΄                             : 10 

Απφ ηελ Α ΄πεξηνρή ζηελ Γ΄                             : 7 

Λνηπέο πεξηπηψζεηο                                       : 5 

(Με ην θξηηήξην απηφ πξηκνδνηείηαη ε απνθέληξσζε θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε) 

5 – 10 

3 Υξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο  
Ακηγήο Καηνηθία ηνπ ΓΠ, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο : 10 

Άιιεο πεξηνρέο πνπ ε ρξήζε γεο δελ είλαη ζπκβαηή  

κε ηελ εγθαηάζηαζε                                                                : 8 

Πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο                  : 4 

Πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε βηνκεραληθή ρξήζε   : 2 

ΒΗΠΔ, ΒΗΠΑ, ΒΗΟΠΑ, Σερλνπφιεηο ε άιιεο κνξθέο ΒΔΠΔ     : 1 

1 – 10 

4 Ύπαξμε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ππνρξεσηηθήο 

κεηεγθαηάζηαζεο ή νπνηαδήπνηε έγξαθα Γεκνζίσλ Αξρψλ 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ αλάγθε κεηεγθαηάζηαζεο 
Γηνηθεηηθέο πξάμεηο ππνρξεσηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο   : 10 

ηνηρεία, έγγξαθα, θιπ. πνπ δειψλνπλ πξνβιήκαηα  

ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο    : 6 

Γελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθνί/πεξηβαιινληηθνί ιφγνη  : 1 

1 – 10 

5 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο                         
Σξεηο θεξδνθφξεο ρξήζεηο     : 10 

Γπν θεξδνθφξεο ρξήζεηο                                : 7 

Μηα θεξδνθφξνο ρξήζε                                                 : 5 

5 – 10 

6 Μέζε Πνζνζηηαία κεηαβνιή επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

(ΜΠΜΚΔ)* 
ΜΠΜΚΔ≥20%      : 10 

10%≤ΜΠΜΚΔ<20%     : 7 

ΜΠΜΚΔ<10%      : 5 

* ={[(ΚΔΒ-ΚΔΑ)/ΚΔΑ+(ΚΔΓ-ΚΔΒ)/ΚΔΒ]/2}*100% 

5-10 

7 Δηνηκφηεηα ηεο πεξηνρήο λέαο εγθαηάζηαζεο λα ππνδερζεί 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 
Έθδνζε θαη β΄ δηαπηζησηηθήο πξάμεο ε άιια ζηνηρεία  

πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ ππνδνκψλ           : 10 

Έθδνζε α‘ δηαπηζησηηθήο πξάμεο                   : 5 

Λνηπέο πεξηπηψζεηο                                                                       :1 

1-10 

8 Χξηκφηεηα – πιεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ  
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ   

1-10 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ππνδνκέο (Φεβξ.  2009) 

1 Θεζζαινλίθεο ΚΜ ΒΗΠΔ 

2 Κνκνηελήο ΜΘ ΒΗΠΔ 

3 Παηξψλ ΓΔ ΒΗΠΔ 

4 Θίζβεο Δ ΒΗΠΔ 

5 Βφινπ-θχξηα ΘΔ ΒΗΠΔ 

6 Λάξηζαο ΘΔ ΒΗΠΔ 

7 Γξάκαο ΜΘ ΒΗΠΔ 

8 Καβάιαο  ΜΘ ΒΗΠΔ 

9 Ησαλλίλσλ ΖΠ ΒΗΠΔ 

10 Πξέβεδαο ΖΠ ΒΗΠΔ 

11 Βφινπ-παξάξηεκα ΘΔ ΒΗΠΔ 

12 Ζξαθιείνπ ΚΡ ΒΗΠΔ 

13 Αζηαθνχ ΓΔ ΒΗΠΔ 

14 Λακίαο Δ ΒΗΠΔ 

15 Κηιθίο ΚΜ ΒΗΠΔ 

16 Σξίπνιεο ΠΔ ΒΗΠΔ 

17 Ξάλζεο ΜΘ ΒΗΠΔ 

18 εξξψλ ΚΜ ΒΗΠΔ 

19 Φιψξηλαο ΓΜ ΒΗΠΔ 

20 Κεξαηέαο ΑΣ ΒΗΟΠΑ 

21 Αιεμαλδξνχπνιεο ΜΘ ΒΗΠΔ 

22 Καιακάηαο-Μειηγαιά ΠΔ ΒΗΠΔ 

23 Κάησ Γέθπξαο ΚΜ ΒΗΠΑ 

24 Κνδάλεο ΓΜ ΒΗΠΔ 

25 Καξδίηζαο ΘΔ ΒΗΠΔ 

26 Παηξψλ ΓΔ ΒΗΟΠΑ 

27 Βφινπ ΘΔ ΒΗΟΠΑ 

28 Έδεζζαο ΚΜ ΒΗΠΔ 

29 Άλσ Ληνζίσλ ΑΣ ΒΗΠΑ 

30 Οξεζηηάδαο ΜΘ ΒΗΟΠΑ 

31 απψλ ΜΘ ΒΗΟΠΑ 

32 Άκθηζζαο Δ ΒΗΟΠΑ 

33 Καζηνξηάο ΓΜ ΒΗΠΑ 

34 Ρεζχκλνπ ΚΡ ΒΗΟΠΑ 

35 Καιακάηαο-πεξρνγείσλ ΠΔ ΒΗΠΔ 

36 Αγ. Νηθνιάνπ ΚΡ ΒΗΟΠΑ 

37 ρηζηνχ ΑΣ ΒΗΠΑ 

38 Καβάιαο  ΜΘ ΒΗΟΠΑ 

39 εξξψλ ΚΜ ΒΗΟΠΑ 

40 Υαλίσλ ΚΡ ΒΗΟΠΑ 

41 Θεζπξσηίαο ΖΠ ΒΗΟΠΑ 

42 Αξγνζηνιίνπ ΗΜ ΒΗΠΔ 

43 Κνπθαιίσλ ΚΜ ΒΗΠΑ 

44 Εεξβνρσξίσλ ΚΜ ΒΗΟΠΑ 

45 Θεζζαινλίθεο ΚΜ ΣΔΥΝ 

46 Αλψπνιεο ΚΡ ΒΗΟΠΑ 

47 Κνδάλεο ΓΜ ΒΗΟΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

 

Οξηζκφο ησλ ΜΜΔ 

 

Άξζξν 1 - Δπηρείξεζε 

 

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

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη κνλάδεο πνπ αζθνχλ 

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

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 - Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ θαη νηθνλνκηθά φξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο  

    θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ 

 

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

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη 

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

ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 

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

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

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

EUR. 

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

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

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

EUR. 

 

 

Άξζξν 3 - Σχπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ  

    αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ 

 

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

ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

 

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

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

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

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

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

επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). 

Χζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε, κε έρνπζα δειαδή 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη εάλ ην φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή 

ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνίδελ είλαη, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, 

ζπλδεδεκέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ηελ νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεκφζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, 

θπζηθά πξφζσπα ή νκάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεκαηηθά 

δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ («business angels») 

θαη επελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 
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επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ζε κηα ίδηα επηρείξεζε δελ 

ππεξβαίλεη 1 250 000 EUR· 

β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ· 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο  

αλάπηπμεο  

δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 

εθαηνκκχξηα EUR θαη ιηγφηεξν απφ 5 000 θαηνίθνπο. 

 

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

απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο· 

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

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο 

επηρείξεζεο· 

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

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

θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο 

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

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

ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεθκαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηέρνπλ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ. 

 

πλδεδεκέλεο ζεσξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ 

ή κε ηνπο επελδπηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

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

πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο. 

 

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

αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

 

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

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

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

πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή δεκφζηνπο θνξείο, κεκνλσκέλα ή απφ 

θνηλνχ. 

 

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

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

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

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

θαζνξηζηεί πνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεί 
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εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε κηα 

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

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

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Άξζξν 4 - ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ  

    ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

 

1. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν χςνο 

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

ρσξίο άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. 

 

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

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

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

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

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

δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε. 

 

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

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

αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

 

Άξζξν 5 - Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ 

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

εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην 

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

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

βάζε αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) νη κηζζσηνί· 

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

απηήλ θαη εμνκνηψλνληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο  

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

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε 

Οη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο 

ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 
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Άξζξν 6 - Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. ηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, 

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

εθφζνλ ππάξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά πνζνζηά). ε πεξίπησζε 

δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ 

απηψλ. 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη 

ην 100 % ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

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

ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ’ απηά πξνζηίζεηαη ην 100% 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ζπλεξγαδφκελεο, εθηφο 

εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

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

ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηα ζηνηρεία απηά 

πξνζηίζεληαη θαη' αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπλδεδεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο 

αλάληε ή θαηάληε απηψλ, εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην. 

 

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

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα 

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

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

ζπλδένληαη καδί ηεο. 

 

 


