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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΑΕ

ΑµεΑ

Ανάκτηση
ΑΠΙΣ

ΑΠ

Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό

∆Α

∆ηµόσια ∆απάνη

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση

∆ικαιούχος

ΕΕ
Eυρ. Επιτροπή
ΕΠ

ΕΠΑΕ
ΕΣΠΑ

Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή οντότητα,
λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης,
η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και
είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου.
Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και
ψυχική/νοητική/γνωστική κ.λπ. αναπηρίες
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον
λαβόντα για µη νόµιµη αιτία.
Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή φορέας,
που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών
και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ
Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους
στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους.
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή
υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την
οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή δηµόσιος
ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό
προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών
ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή
ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών
αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής
δαπάνη.
Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη
της παράβασης που διαπιστώνεται.
∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την
έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων
ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια
ενίσχυση.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο
καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην
περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
2007-2013», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα»
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί µέσο
αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου
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ΕΥ∆ ΕΠΑΕ

ΕΦ∆

ΕΦΕΠΑΕ

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής.
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
ΕΠ
«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηµατικότητα»
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ):
Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την
ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για
λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν
πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή
ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος,
µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει
φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη
διοικητική και οικονοµική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να
διαθέτει εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή
τµήµατός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση
ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.
Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητας 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)

€

Ευρώ

Ιδιωτική συµµετοχή

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός
υποέργου και υπολογίζεται ως το άθροισµα ίδιας συµµετοχής και δανεισµού

Ίδια συµµετοχή

Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) πόρων ένας ∆ικαιούχος για
την υλοποίηση του έργου

Όργανο Ελέγχου

Παρατυπία

Π∆Ε
Πράξη/Εργο ΕΠΑΕ

Προχρηµατοδότηση προγράµµατος

ΠΣΚΕ

ΣΑΕ
Σ∆Ε
ΥΠΑΣΥ∆

ΥΠΟΙΑΝ
Φορέας χρηµατοδότησης

Όργανο οριζόµενο από το ΥΠΟΙΑΝ για την διεξαγωγή της πιστοποίησης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου σε συγκεκριµένες φάσεις
υλοποίησης του.
Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από
πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να
ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον
καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης.
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου
επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που
καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή
περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα
προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.
∆ιαδικασία, σύµφωνα µε την οποία ο Ανάδοχος αναλαµβάνει προσωρινά την
καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης σε ∆ικαιούχους του Προγράµµατος,
σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή εντοπίζεται καθυστέρηση στη
ροή πόρων από το Π∆Ε
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: Σύστηµα που θα αναπτύξει
και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος για την εφαρµογή και παρακολούθηση των
ενισχύσεων που θα διαχειριστεί, το οποίο θα είναι πλήρως προσβάσιµο στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Συλλογική Απόφαση Έργου
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε
εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται οι
βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08
(ΦΕΚ 540 Β) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ
1957/Β/09.09.09)
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει
την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάµεσο φορέα
5
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Φορέας της Επένδυσης/Φορέας
υλοποίησης

διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
2010»

Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» αποτελεί µια επιµέρους
πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2003» (ΕΠ.ΑΝ.
ΙΙ) που συνδέεται µε τη η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της
προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλεί όλους τους
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Οδηγού του
Προγράµµατος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής
του προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των έργων.
Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» είναι η
δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να
αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:
• Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της
διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στο τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών
αποβλήτων.
• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και
η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική
δραστηριότητα
• Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
διάθεσης αποβλήτων,
• Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση
ανακυκλώσιµων υλικών,
• Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια
∆απάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:

1. Ποσό 11.932.793,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης
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για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραµµα
εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και
της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 06 «Βοήθεια προς τις
ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση
καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Συγχρόνως, το πρόγραµµα εξυπηρετεί
τους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας 2 που αφορούν την:
• Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις
διεθνείς αγορές µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την
πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
• Αναβάθµιση/µετεξέλιξη της επιχειρηµατικής ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα
υψηλών δυνατοτήτων–Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό
ανεπίκαιρες µορφές.
• Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης
εγχώριων και ξένων επενδύσεων.
2. Ποσό 10.244.337,00€ από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε
µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση
από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα
προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της
Ψηφιακής Σύγκλισης» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 06 «Βοήθεια προς τις
ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση
καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Συγχρόνως, το πρόγραµµα εξυπηρετεί τον
ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στην «Χωροταξική διευθέτηση
βιοµηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης
επιχειρηµατικότητας ».
3. Ποσό 3.057.156,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το
πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 06
«Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης,
ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας». Συγχρόνως το πρόγραµµα εξυπηρετεί τους ειδικούς στόχους του άξονα
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προτεραιότητας 4 που αφορούν την «Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής
δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία».
4. Ποσό 600.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το
πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 06
«Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης,
ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία συνθηκών για τη
διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της ενέργειας παραγωγικής
βάσης και προσαρµογή της στις διεθνείς απαιτήσεις» και ειδικότερα µε τον πρώτο
επιµέρους στόχο «∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµός της παραγωγικής δοµής µε την
υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων». Συγχρόνως, το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τους ειδικούς στόχους
του άξονα προτεραιότητας 5 που αφορούν την «∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της
παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».
5. Ποσό 4.865.714,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ,
(CC1 GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8
«Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό
θεµατικής προτεραιότητας 06 «Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την
πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της
επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο (Κορµό παρεµβάσεων)
«Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων».
Συγχρόνως το πρόγραµµα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 8
που αφορά στην «επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος και σχέδια
προώθησης βιώσιµης παραγωγής».
6. Ποσό 300.000,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου (Νοτίου Αιγαίου) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/511-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1
GR161UPO002). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή
Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον κωδικό
θεµατικής προτεραιότητας 06 «Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση
φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την
πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της
επιχείρησης)».
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «∆υνατότητα επαρκούς διοικητικής
κάλυψης των κατοίκων και επισκεπτών και διαµόρφωση ανταγωνιστικού
9
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στους τοµείς που συµβάλλουν στην υλοποίηση του
οράµατος της Περιφέρειας, µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και στη κοινωνία της
γνώσης». Συγχρόνως το πρόγραµµα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα
προτεραιότητας 6 που αφορά την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των
επιχειρήσεων στη µεταποίηση, το εµπόριο, τον τουρισµό και τις υπηρεσίες µε έµφαση
στην προώθηση της καινοτοµίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και την
περιβαλλοντική διαχείριση, στη διαφοροποίηση των προϊόντων και σε όλες τις
πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους».

3

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η νοµοθεσία η οποία λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του προγράµµατος
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» είναι ο Ν. 3614/2007 (∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013)
(ΦΕΚ267Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 153Α), η
ΥΠΑΣΥ∆ όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957 Β), ο
Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211Α), ο Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114Α), ο Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168Α) και
ο Καν. (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200).
Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από
τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 καθώς και οριζόµενα στο άρθρο 16 του Γενικού
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη της
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) όπως και οι λοιπές απαιτήσεις
αυτού.
Ο παρών Οδηγός έχει λάβει υπόψη του :
• τις απαιτήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ).
• τις απαιτήσεις των πέντε προγραµµάτων (ΕΠΑΕ & τέσσερα ΠΕΠ).
• τα κριτήρια διαχωρισµού µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί
δραστηριότητες που εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των
Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά
συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».
Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηµατοδοτούνται, στην
παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την
υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραµµα επιχείρηση εµπίπτουσα στα ως
άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση επιστρέφεται εντόκως.
2. Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών
ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η
χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες
επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών.
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3. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι :
(α) η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το
βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών και
(β) η συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην
Κοινότητα, χάρη στην συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή
των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

4

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την έκδοση της Προκήρυξης, τις
τροποποιήσεις αυτής, για την υλοποίηση και την εποπτεία της διαδικασίας
αξιολόγησης και την ένταξη των προτάσεων, τη χρηµατοδότηση, διαχείριση και την
παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος ορίζεται η Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση Bιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος(∆ΒΧΠ)
όπως θα αναλύεται στην απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ.

5

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο
πρόγραµµα για την υλοποίηση των έργων µε τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:
 Προδηµοσίευση Προγράµµατος
 ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα.
 Ηλεκτρονική Υποβολή των προτάσεων και φυσική υποβολή φακέλων
προτάσεων και δικαιολογητικών.
 Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
 Ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.
 Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει µε φθίνουσα
βαθµολογική κατάταξη µέχρι εξαντλήσεως των διατιθέµενων πόρων ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του
παρόντος Οδηγού.
 Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους.
 Υπογραφή συµβάσεων. Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται
αποστέλλεται έγγραφο µε την Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την προθεσµία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης.
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6
6.1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιλέξιµες επιχειρήσεις

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και
νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές
ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής
(L214/3/9-8-200). (Βλ. Παράρτηµα Ι του παρόντος Οδηγού)1.
Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν
κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Αναλυτικά, προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν
αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.1, και 6.2.
6.2

Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία,
Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) µε
δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς
Κ.Α.∆. 2008 (NACE – αναθεώρηση 2 όπως ισχύει)2, όπως αυτοί αναγράφονται στην
άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή σε άλλο
στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας:
• 37: Επεξεργασία λυµάτων
• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
• 39:∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης
(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και
αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
6.3

Επιπλέον προϋποθέσεις

Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν πέρα των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στα σηµεία 6.1, 6.2 και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

•

Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, να µην είναι προβληµατικές σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Αρ. 2, παρ. 2.1 σηµεία 9,10 και 11 των κατευθυντηρίων
γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 2004/C/244/02) όπως αναφέρεται στο
Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.
Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις το ύψος του προϋπολογισµού του
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του

1

Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει µια και µόνο επενδυτική
πρόταση η οποία θα αφορά µόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης. ∆εν είναι δυνατή η υποβολή
επενδυτικής πρότασης από µια επιχείρηση που να αφορά παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης ή η
υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια επιχείρηση για διαφορετικό τόπο υλοποίησης.
2
Η επιλεξιµότητα των κωδικών Κ.Α.∆. 2008 δύναται να προκύπτει και µε την δήλωση µεταβολής
εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών
κωδικών δραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να δηλώνεται σε
αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου.
12

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

•

7

Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας
(2007,2008 και 2009).
Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν Νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια
λειτουργίας για τη δραστηριότητας τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις
επιλέξιµες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη
νόµιµη λειτουργία τους)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» ενισχύονται έργα
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000,00 έως €2.500.000,00. Με την
ολοκλήρωση και σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να
ικανοποιεί τους στόχους του προγράµµατος (Κεφάλαιο 1 Οδηγού Προγράµµατος).

8
8.1

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ &
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Επιλέξιµες ενέργειες

Οι κύριες επιλέξιµες ενέργειες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις
κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης 3 αποβλήτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και ΚΥΑ
19396/1546 (ΦΕΚ 604/18-6-97), Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01):
• Συλλογή: Η συγκέντρωση και ο διαχωρισµός αποβλήτων ή/και ειδικών
ρευµάτων υλικών σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε τις φυσικές ή/και
χηµικές ιδιότητες ή/και ανάµειξη των αποβλήτων για τη µεταφορά τους.
• Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών
ρευµάτων υλικών από τα µέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης,
αξιοποίησης ή µεταφόρτωσης.4
• Μεταφόρτωση: Οι εργασίες µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών
ρευµάτων υλικών από τα µέσα συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς.5
• Προσωρινή αποθήκευση: Η τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων
υλικών σε ορισµένο και κατάλληλο χώρο µέχρι να πραγµατοποιηθεί η
συλλογή τους
• Επεξεργασία: Οι κάτωθι εργασίες, µετά την παράδοση των αποβλήτων ή/και
ειδικών ρευµάτων υλικών στη µονάδα:
o Απορρύπανση
o Αποσυναρµολόγηση
o Τεµαχισµός
o Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών
o Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως
διαλύτες
o Ανακύκλωση ή ανάκτηση µετάλλων ή µεταλλικών ενώσεων
o Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
o Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη δέσµευση ρύπων
3

Εναλλακτική διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων: οι εργασίες συλλογής παραλαβής µεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης
επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης βιοµηχανικών αποβλήτων ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή επεξεργασία τους
αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς.
4
Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη µεταφορά δεν είναι επιλέξιµες
5
Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη µεταφόρτωση δεν είναι επιλέξιµες
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o Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες
o Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιµοποίηση ελαίων
o ∆ιασπορά στο έδαφος χρήσιµη από γεωργική ή οικολογική άποψη
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων
µετατροπών βιολογικού χαρακτήρα
Επίσης, δευτερεύουσες επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν:
• Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Αυτόµατη παρακολούθηση εκποµπών (on-line monitoring)
o Συστήµατα καταγραφής δεδοµένων εκποµπών
o Εργαστηριακός εξοπλισµός φυσικοχηµικών αναλύσεων ρύπων
• Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστηµάτων. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
o Ανάπτυξη και συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO 14001
o Ανάπτυξη Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
o Εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος
(ECOLABEL)
8.2

Είδη αποβλήτων

Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά):
• Βιοµηχανικά απόβλητα: Βιοµηχανικά απόβλητα θεωρούνται τα αέρια, υγρά
και στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία όλων των
δραστηριοτήτων του τοµέα της Μεταποίησης (Κωδικοί 10 – 39 ΣΤΑΚΟ∆
2008)
• Ειδικά ρεύµατα υλικών: Στην έννοια των ειδικών ρευµάτων υλικών
περιλαµβάνονται τα κάτωθι προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης τους στο πλαίσιο του Ν.
2939/01:
o Ορυκτέλαια
o Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες
o Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων
o Αυτοκίνητα / µηχανήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
o Ελαστικά αυτοκινήτων
o Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο και
χλωροφθοράνθρακες
o Γυαλί
o Χαρτί / χαρτόνι
o Ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισµός
o Μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες
• Αστικά Απόβλητα (εξαιρουµένων των αστικών λυµάτων)
8.3

Επιλέξιµες δαπάνες

Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EL L 214/9.8.2008)
και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε
παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν
αποκλειστικά τις επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8.1.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το µέγιστο ποσοστό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης.
14

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης της επιχείρησης για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα.
Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο επιχειρηµατικό σχέδιο (πρόταση)
Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό
Α/Α
Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης)
στον προϋπολογισµό του
έργου
1.
Ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων
25%
2.
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού
100%
3.
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών)
20%
4.
Προµήθεια λογισµικού
10%
5.
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης,
5%
επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια6.
6.
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)
5%
7.
Αµοιβές συµβούλων7
10%
Τα ανωτέρω ποσοστά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου ενώ κατά
την ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό.
∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα
µέγιστα επιλέξιµα ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται
ότι ο εκτελέσιµος προϋπολογισµός σε κάθε κατηγορία δαπάνης µπορεί να είναι
µεγαλύτερος µε την προϋπόθεση ότι το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί µε ίδια
κεφάλαια.
Αναλυτικότερα:
Α/Α ∆απάνης 1: ∆απάνες για την ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτηρίων και
χώρων
Οι δαπάνες ανέγερσης/διαµόρφωσης/επέκτασης κτηρίων και χώρων περιλαµβάνουν:
• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των
κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν
το γενικό σκοπό του προγράµµατος υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές
αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιµοποιηθούν ή
χρησιµοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου
παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για χώρο µεταφόρτωσης ή προσωρινής
αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης
• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των
κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν
να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ σύµφωνα µε τις Οδηγίες
Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών
και
∆ικτύων
(πρώην
ΥΠΕΧΩ∆Ε)
(βλ.http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)

6
Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες πιστοποίησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις
15.000,00€
7
Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες για αµοιβές συµβούλων δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τις 80.000,00€
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∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι οι
δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης.
∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι
αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ, σύµφωνα
µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) (βλ.
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δαπάνης είναι η έκδοση οικοδοµικής
άδειας ή όποιας άλλης µορφής έγκρισης εργασιών (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) εφόσον
απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η δαπάνη για διαµόρφωση
γραφείων και αγορά οικοπέδων .
Κατ’ εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν οι διαµορφώσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης εφόσον
έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 15
ετών από το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
που έχουν καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης, λοιπές ΒΕ.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και
ΒΙΟ.ΠΑ.) την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, την Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.,
τους Οργανισµούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, σωµατεία ή
Ιδρύµατα, καθώς και από Τεχνολογικά Πάρκα προκειµένου για διαµορφώσεις
κτιρίων εντός Τεχνολογικών Πάρκων. Επίσης, οι διαµορφώσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης αλλά
έχει εκµισθωθεί από το ∆ηµόσιο, Νοµικά ή Φυσικά πρόσωπα για χρονική
διάρκεια 15 ετών, η µίσθωση έχει µεταγραφεί και ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί
από το δικαίωµα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης της επένδυσης
στο παρόν πρόγραµµα.
Α/Α ∆απάνης 2: ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού
εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου
Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι
καινούργιος, αµεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να µην υπάρχει
παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να εξυπηρετεί το γενικό σκοπό του
προγράµµατος. Ο εξοπλισµός που θα προµηθευτεί η επιχείρηση πρέπει να
διατηρηθεί εν λειτουργία στην επιχείρηση τουλάχιστον για µια τριετία µετά την
απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Επιπλέον, ο εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί όλες
τις προϋποθέσεις και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως
αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ Για την πιστοποίηση του καινουργούς θα
πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή
όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός αριθµός παραστατικού, ο τύπος του
εξοπλισµού ή µεταφορικού και αριθµός πλαισίου ή σειριακός αριθµός µηχανήµατος
(εφόσον υφίσταται).
Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού, περιλαµβάνουν:
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Το κόστος αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού (κύριου και
βοηθητικού) για την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 8.1
Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού.
Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και
λειτουργία του.

Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή, να
περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισµός µε τους αντίστοιχους αριθµούς σειράς
παραγωγής (serial numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την
εγκατάσταση του.
Σηµειώνεται ότι προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου µηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 100.000
ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, η εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται
υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον φορέα της επένδυσης
πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε
που η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των
ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του
συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση
 από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του
συγκεκριµένου µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον
κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή του φορέα της επένδυσης και
 από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος
προµηθευτής αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του
Α/Α ∆απάνης 3: ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων (πλην επιβατικών)
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
• ∆απάνες για την αγορά καινούργιων ειδικά διασκευασµένων µεταφορικών µέσων
για χρήση εντός ή εκτός της µονάδας, µε στόχο την αποκλειστική και
τεκµηριωµένη εξυπηρέτηση του γενικού σκοπού του προγράµµατος.
Ως απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται:
• τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης του προµηθευτή προς την επιχείρηση στα
οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή και να
περιγράφονται αναλυτικά τα µεταφορικά µέσα και οι αντίστοιχοι αριθµοί
πλαισίου και µηχανής
• η άδεια πρώτης κυκλοφορίας των οχηµάτων (όπου απαιτείται)
Α/Α ∆απάνης 4: ∆απάνες προµήθειας λογισµικού
Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρµογής
του λογισµικού για την αυτοµατοποίηση της παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο των
παραγόµενων προϊόντων, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή
δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη σύνδεση σε
marketplaces, την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
την ανάπτυξη και εφαρµογή ERP και CRP κ.λ.π.

17

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνονται στο πελατειακό
κοινό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε
αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (Οι δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες).
Απαραίτητα παραστατικά για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται τα εξοφληµένα
τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση, στα
οποία θα αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή και θα υπάρχει αναλυτική
περιγραφή του λογισµικού, µε τους αντίστοιχους αριθµούς σειράς (serial numbers)
όλων των τµηµάτων του. Το αποκτούµενο λογισµικό καταγράφεται επίσης στο βιβλίο
παγίων της επιχείρησης, ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα στον
ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης.
Σηµειώνεται ότι αν το επιχειρηµατικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες των ανωτέρω
κατηγοριών που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, οι
δαπάνες αυτές ∆ΕΝ δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να
µειώνεται ο προϋπολογισµός τους.
Α/Α ∆απάνης 5: ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτωνεπαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες
δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων ποιότητας
–περιβάλλοντος–υγιεινής & ασφάλειας στις διοικητικές, οικονοµικές και
παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευµένο φορέα για το
συγκεκριµένο πρότυπο. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για ανανέωση
διαχειριστικών συστηµάτων και συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες
πιστοποίησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 15.000,00€.
Α/Α ∆απάνης 6: Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)
Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν για
την απόκτηση, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας, µη
κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόµενων
έργων. Η αποκτούµενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται µε τη µορφή και τους
στόχους του σχεδίου (για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα κυριότερα
παραδοτέα της παρούσας κατηγορίας δαπάνης βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) .
Α/Α ∆απάνης 7: Παροχή συµβουλών και άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
Είναι επιλέξιµες δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε το επενδυτικό
σχέδιο της επιχείρησης παρεχόµενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την
επιχείρηση, συµβούλους8 και µόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχουν
δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις
8

Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική αµοιβή τους.
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λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες,
τακτικές νοµικές υπηρεσίες ή διαφήµιση.
Οι επιλέξιµες αµοιβές συµβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε :
• Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής σχετικές µε το επενδυτικό σχέδιο.
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου
• Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking κ.λ.π. σχετική µε
το επενδυτικό σχέδιο.
• Σύνταξη εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας και µόνο εφόσον υλοποιηθεί η
πιστοποίηση της επιχείρησης σε θέµατα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας
στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της.
Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες για
αµοιβές συµβούλων δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000,00€
Κατάλογος κυριότερων παραδοτέων για την υλοποίηση του Φυσικού και
Οικονοµικού Αντικειµένου ενεργειών και πιστοποίησης δαπανών που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο
βιβλίο-µητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά τα προβλεπόµενα και
από το ΚΒΣ).
Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση
του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της
επένδυσης.
8.4

Εξόφληση ∆απανών

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, µπορεί να
γίνει µόνο :
•

•

Για παραστατικά συνολικής αξίας κάτω των 1.500 € (µε ΦΠΑ), απευθείας στον
προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
λογαριασµών, ή µέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών (όπου θα αποδεικνύεται η
εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας).
Για παραστατικά συνολικής αξίας άνω των 1.500 € (µε ΦΠΑ) και µέχρι 15.000 €
(µε ΦΠΑ), µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών ως
εξής :
o Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη
της ενίσχυσης (Τ.Α.), προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε
χρόνο προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον : α) το έντυπο
κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) της επιχορηγούµενης
επιχείρησης, ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγήςηµεροµηνία-ποσό) β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, γ)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και δ) καρτέλα προµηθευτή
(λογαριασµός 50)
o Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από
τον λήπτη της ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωµής
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απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον
τραπεζικό λογαριασµό από το οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του
λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της
Ενίσχυσης (Τ.Α.) καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β)
καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από
όπου διαπιστώνεται ανάληψη των µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του
προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50).
o Με Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης σε
εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής
απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για
µεταφορά χρηµάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (β)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (γ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός
50).
o Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς
τον προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην
τράπεζα από την επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της
πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ καταθετήριο) αποτελούν τα
έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή,
αντίγραφο και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής.
Για παραστατικά συνολικής αξίας από 15.000 € (µε ΦΠΑ) και άνω µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή (παρ. 5, άρθρου16
του
Ν.2992/2002,
ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002
και
υπ’
αριθ.
1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002
διευκρινιστική
εγκύκλιος
του
Υπουργείου Οικονοµικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών
ισχύουν τα αναφερόµενα παραπάνω.
Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (πχ
ηλεκτρονική κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να
προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού
λογαριασµού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής
συναλλαγής σφραγισµένα από την Τράπεζα).
∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της
παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου,
µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).

Παράδειγµα:
α) Έστω ότι τιµολόγιο καθαρής αξίας 5.000,00 € (αξία µε ΦΠΑ 6.050,00,€)
πληρώνεται τµηµατικά µε µία επιταγή της επιχείρησης αξίας 3.000,00 € και µία
κατάθεση στον εταιρικό λογαριασµό της προµηθεύτριας εταιρείας ύψους 3.050,00 €.
Το τιµολόγιο είναι πλήρως εξοφληµένο και ο τρόπος αυτός πληρωµής ορθός.
β) Έστω ότι τιµολόγιο καθαρής αξίας 5.000,00 € (αξία µε ΦΠΑ 6.050,00€)
πληρώνεται τµηµατικά µε µία επιταγή της επιχείρησης αξίας 3.000,00 € και µε
µετρητά ύψους 2950,00 € . Το τιµολόγιο είναι µεν εξοφληµένο όµως ο τρόπος αυτός
πληρωµής δεν είναι ορθός καθώς έχει πληρωθεί µε µετρητά µέρος του τιµολογίου.
Στην περίπτωση αυτή δεν θα πιστοποιείται το ποσό των 3.050,00 € καθώς και η
αναλογία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτό.
Επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα κάτωθι :
• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι εξής δαπάνες (α) ∆απάνες µισθοδοσίας
προσωπικού, ενοίκια και άλλες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, (β)
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•

δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας
δαπανών, δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης της επιχείρησης
για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα και (γ) ∆απάνες για αγορά οικοπέδων
∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών
µε επιταγές τρίτων.
∆εν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ εκτός των περιπτώσεων ανάκτησής του σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές
διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του
δικαιούχου.
Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο
προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του
προγράµµατος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε
περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι εταιρικό
(εξαιρούνται οι προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις) δεν θα
πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και
παραστατικών των µετόχων της επιχείρησης.
Τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την
απόφαση για την επιλεξιµότητά τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα από επίσηµο φορέα.
Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την
πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται
στο Παράρτηµα ΙΙΙ), το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα
αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή:
 Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο
δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού
 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του
εξοφλούµενου παραστατικού.
Σηµειώνεται ότι προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, η
εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του
από τον φορέα της επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του
πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των ενισχύσεων
γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του
συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση
• από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του
συγκεκριµένου µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον
κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή του φορέα της επένδυσης
και
• από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος
προµηθευτής αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του
Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και οι Επιτροπές
Αξιολόγησης µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά
και σε µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της

21

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης µπορεί να ζητούν από
τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση
τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των
τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της
επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και οι
Επιτροπές Αξιολόγησης κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι
κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το ΤΕΕ
που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριµένων κτιριακών
κατασκευών. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο
υπερτιµολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του
για ένταξη στο παρόν Πρόγραµµα απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση
ένταξης ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση.

9

ΥΨΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ΑΠΑΝΗΣ

-

∆ΗΜΟΣΙΑ

Το πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» χρηµατοδοτείται µε το συνολικό
ποσό δηµόσιας δαπάνης 30.000.000,00€ από τα παρακάτω επιχειρησιακά
προγράµµατα:
1. Ποσό 11.932.793,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα»
2. Ποσό 10.244.337,00€ στη Περιφέρεια Αττικής από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
3. Ποσό 3.057.156,00€ στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης
4. Ποσό 600.000,00€ στη Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης
5. Ποσό 4.865.714,00€ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου
6. Ποσό 300.000,00€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου (Νοτίου Αιγαίου)
Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης
καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και ανέρχεται για :
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Α) Στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
• Β) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για:
Νοµοί:
Περιφέρεια:
Θεσσαλίας
Νοτίου Αιγαίου
Ιονίων Νήσων
Κρήτης
Κεντρικής Μακεδονίας
∆υτικής Μακεδονίας
Στερεάς Ελλάδας

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου
Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων
Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας
Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
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• Γ) Στο 40% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
Περιφέρεια:
Νοµοί:
Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Ηπείρου
Βορείου Αιγαίου
Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
Λέσβου, Χίου, Σάµου
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Α) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
• Β) Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για:
Νοµοί:
Περιφέρεια:
Θεσσαλίας
Νοτίου Αιγαίου
Ιονίων Νήσων
Κρήτης
Κεντρικής Μακεδονίας
∆υτικής Μακεδονίας
Στερεάς Ελλάδας

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου
Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων
Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας
Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας

• Γ) Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
Περιφέρεια:
Νοµοί:
Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Ηπείρου
Βορείου Αιγαίου
Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
Λέσβου, Χίου, Σάµου
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν για εντάξεις µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2010 οπότε και θα αναθεωρηθούν βάσει του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού θα καλύπτεται µε οικονοµική
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί
να είναι µικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού. Ως ιδία συµµετοχή
για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, νοείται το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε
τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει
από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα
αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του
τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό
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τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την
παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση του έργου .
«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ»
Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον)

25%

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση)
Τραπεζική Συµµετοχή

30% έως 45%
Το υπολειπόµενο ποσοστό

Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή
οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από άλλους
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου
λογαριασµού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και µέσω
αλληλόχρεου λογαριασµού εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω
λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την
υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Το
επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε κάθε περίπτωση
εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού
σχήµατος της επένδυσης είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του
προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες
πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασµού. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές
συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
του δικαιούχου.
∆ύναται να εξεταστεί ο δανεισµός µε την εγγύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) (http://www.tempme.gr).
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της
εκχωρούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση
της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης
γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης,
εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον τµήµα του βραχυπρόθεσµου
αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα
διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες
τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων.

10 ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε:
• 24 µήνες από την ηµεροµηνία της Υπογραφής Σύµβασης µεταξύ Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας και επιχείρησης, µε δυνατότητα 6µηνης παράτασης
για υφιστάµενες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτηµα για χορήγηση υποβληθεί πριν
την τυπική ολοκλήρωση του έργου.

24

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

•

30 µήνες από την ηµεροµηνία της Υπογραφής Σύµβασης µεταξύ της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της επιχείρησης, µε δυνατότητα 6µηνης
παράτασης για νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτηµα για χορήγηση
υποβληθεί πριν την τυπική ολοκλήρωση του έργου.

11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται
κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι
προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την
παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους
σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και οδηγίες
αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της ηλεκτρονικής
υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόµενο της
ηλεκτρονικής υποβολής.
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypοιan.gr),
• της ΓΓΒ (www.ggb.gr)
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαίου 2010 και µέχρι τις 18
Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr και
www.antagonistikotita.gr. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά και έχουν αποσταλεί στο µέρος υποβολής τα φυσικά
δικαιολογητικά.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε
έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές)
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στη
∆ΒΧΠ. Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή
ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές
ηµεροµηνίες παρατείνονται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα.
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Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρως συµπληρωµένα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά εις διπλούν µε τη σειρά που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 12 (Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά).
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει:



Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.
Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας,
µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.

Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ-συστηµένη αποστολή)
ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να
είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς
θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις
που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή
από τη ∆ΒΧΠ.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο
φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010 »
Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «...........................................................................................................................»
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….»
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
(1) Είναι ο κωδικός που θα συµπληρωθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου
Υποβολής

Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) υποβάλλονται στην ∆/νση Βιοµηχανικής
Χωροθεσίας, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, Υπουργείο Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα.

12 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ισολογισµοί - αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι
υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα ηµερολογιακά έτη 2007, 2008, 2009
(οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010) εφόσον υπάρχουν. Σε περιπτώσεις
υπερδωδεκάµηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός
ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
2. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα
µε τη µορφή της επιχείρησης), Φ01 (µόνο για τις Α.Ε) για τα ηµερολογιακά
έτη 2007, 2008, 2009 (οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010) εφόσον υπάρχουν.
Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα
και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των
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κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών
ισοζυγίων.
3. Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης (µε τις τροποποιήσεις του
εφόσον υπάρχουν).
4. Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και
εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες
(Έντυπο Ε7), που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, για τα
ηµερολογιακά έτη 2007, 2008, 2009 εφόσον υπάρχουν.
5. ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα
περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας
µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να δηλώνεται σε
αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου.
6. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής, ΠΠΕΑ για
τις επεκτάσεις των υφιστάµενων επιχειρήσεων στις οποίες προτείνεται να
υλοποιηθεί η επένδυση, ενώ για νέες επιχειρήσεις απαιτείται προκαταρτική
περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε ή της Περιφέρειας εφόσον είναι διαθέσιµη,
ή σε αντίθετη περίπτωση αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης της σχετικής
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) (βλ. ΦΕΚ 332/20-3-2003).
Στην τελευταία περίπτωση οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν και
αντίγραφο της κατατεθείσης ΠΠΕ, ενώ µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης πρέπει η ΠΠΕ να έχει εγκριθεί.
7. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον έχει εκδοθεί.
8. Για υφιστάµενες επιχειρήσεις, άδεια διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή,
µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση ή αξιοποίηση) καθώς επίσης και
κάθε άλλη πρόσθετη άδεια ή έγκριση που να σχετίζεται µε την υφιστάµενη
δραστηριότητα της µονάδας και να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στον τοµέα της ανακύκλωσης/διαχείρισης αποβλήτων
κ.λ.π.
9. Για νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις βιογραφικά σηµειώµατα των βασικών
µετόχων και αποδεικτικά στοιχεία γνώσεων και εµπειρίας σε θέµατα
διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα περιβαλλοντικά θέµατα, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, αποδεικτικά στοιχεία κατάρτισης και σχετικών σπουδών.
10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρείας που να βεβαιώνει ότι:
• το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε
άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• έχει υποβάλλει µία µόνο πρόταση του έργου στο παρόν Πρόγραµµα
• δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης
της επιχείρησης για τη συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα
• έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος
• αναλαµβάνει την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής εφόσον η πρόταση
εγκριθεί
• αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
• η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση
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• ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την
ηλεκτρονική µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη
µορφή µε όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.
• Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του έργου συµφωνεί στην
δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρείας του, του τίτλου της πράξης και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που
δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ,
www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006
•
Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση
των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την
υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και την
ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δε διαθέτει τις σχετικές
υποδοµές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραµµα). Ως υποδοµές νοούνται
τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές υποδοµές και
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και
λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης
ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). Σε περίπτωση δε, που η επιχείρηση απασχολεί
υπάλληλο µε αναπηρία στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται σαφής
αναφορά στο γεγονός αυτό και ο δικαιούχος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει
προβεί σε «εύλογες προσαρµογές» του εργασιακού χώρου, όπως ορίζει το
άρθρο 10 του Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α).
11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της δήλωσης που
αφορά στην ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης του παραρτήµατος Ι του
κανονισµού του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008.
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 2, παρ. 2.1 σηµεία 9,10 και 11 των
Κατευθυντηρίων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για
τον ορισµό της Προβληµατικής Επιχείρησης βλ. Παράρτηµα II του Παρόντος
Οδηγού
13. Προσφορές-προτιµολόγια (proforma invoice) για όλες τις δαπάνες και
prospectus για τον εξοπλισµό
14. Mελέτη Τεκµηρίωσης Ποσοτικών Μεγεθών Βιωσιµότητας του Επενδυτικού
Σχεδίου
Σηµείωση 1 : Στο δικαιολογητικό 11 στις περιπτώσεις συνδεδεµένων ή/και
συνεργαζόµενων επιχειρήσεων σύµφωνα τον ορισµό των ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι
του Κανονισµού
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 θα
προσκοµίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισµοί, καταστατικά) για
το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόµενες ή/και συνδεδεµένες µε την
επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηµατικό σχέδιο-πρόταση για χρηµατοδότηση στο
παρόν πρόγραµµα µαζί µε τη σχετική Υ∆ που προβλέπεται στον κανονισµό 800/2008
της Ε.Ε (βλέπε Παράρτηµα Ι).

Επισηµαίνεται ότι :
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Οι προσφορές για τον εξοπλισµό/λογισµικό θα είναι αναλυτικές µε αναφορά
στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων/λογισµικών συνοδευόµενες
από τα σχετικά prospectus.
 Οι προσφορές για τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να είναι µε σαφή περιγραφή
των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του µεταφορικού µέσου και
να συνοδεύονται από σχετικό prospectus, εφόσον δύναται.
 Οι προσφορές για τις δαπάνες των κτηριακών επεµβάσεων θα πρέπει να είναι
αναλυτικές, µε σαφή περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, ανάλυση
κόστους αυτών, προµετρήσεις, κ.λ.π. στοιχεία τεκµηρίωσης του κόστους.
 Οι προσφορές για την τεχνογνωσία θα πρέπει να είναι αναλυτικές για την
τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί.
 Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών (όπως περιγράφονται στην ενότητα
των επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών) από συµβούλους θα πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν : ανάλυση κόστους, µεθοδολογία, σκοπό και
τεκµηρίωση σκοπιµότητας µελέτης, ανάλυση περιεχοµένου και πεδίων που θα
εξεταστούν από την εν λόγω µελέτη, είδος έρευνας (πρωτογενή ή/και
δευτερογενή) και επιστηµονικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.
 Oι προσφορές για την εκπόνηση µελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών
συστηµάτων ISO, EMAS,ECO LABEL, , κ.λ.π. θα πρέπει να περιέχουν πλήρη
µεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόµενα της µελέτης.
 Οι προσφορές από τους φορείς πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων θα
πρέπει να είναι σαφείς ως προς το σύστηµα που θα πιστοποιηθεί και ως προς
την ανάλυση του κόστους τους.
Η µη υποβολή αναλυτικών και τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις
παραπάνω επισηµάνσεις δύναται να οδηγήσει και σε απόρριψη της σχετικής
δαπάνης.
15. Σε περίπτωση δανεισµού απαιτείται επιστολή της Τράπεζας για την καταρχήν
εξέταση και θετική εκτίµηση της πρότασης για χρηµατοδότηση.
16. Τεκµήρια της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συµµετοχής (π.χ. κερδοφορία
επιχείρησης, διαθέσιµα µετόχων, έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά κλπ.
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα στοιχεία τεκµηρίωσης περιγράφονται
στο Παράρτηµα ΙΙI του Οδηγού).
17. ∆υνητικά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο από πλευράς του
επιχειρηµατία-επενδυτή–για την τεκµηρίωση της ακρίβειας του περιεχοµένου
της υποβληθείσας πρότασης


13 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί µε την εξής
διαδικασία:
• Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από δύο ανεξάρτητους
αξιολογητές, µέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης. Η κλήρωσηανάθεση προτάσεων για αξιολόγηση δύναται να είναι και µε ηλεκτρονική
διαδικασία.
• Μέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης δύναται να είναι υπάλληλοι του
δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες.
• Οι αξιολογητές θα εισηγηθούν προς την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και
Παρακολούθησης που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

29

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

•

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, θα γνωµοδοτήσει
ως προς την απόρριψη ή αποδοχή της πρότασης και το ύψος του
προϋπολογισµού του έργου.

Η Κεντρική Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης θα είναι υπεύθυνη και για
την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων, η οποία βρίσκεται σε
απαρτία και µπορεί να συνεδριάζει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα
µέλη της.
13.1 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής διενεργείται από την ∆ΒΧΠ. Σε
περίπτωση που µία πρόταση δεν τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού δεν
προχωρά σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης. Για την οριστικοποίηση των προτάσεων
που θα προχωρήσουν στο στάδιο αξιολόγησης από τους αξιολογητές δύναται να
συνεδριάσει η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 13.3 η οποία αφού λάβει γνώση για τα σχετικά θέµατα
αποφασίζει µε σχετικό πρακτικό για τις προτάσεις που είναι επιλέξιµες για
βαθµολόγηση και αξιολόγηση από τους αξιολογητές.
13.2 Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής φακέλων, ο έλεγχος των
απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλοµένων προτάσεων, πριν το στάδιο της
αξιολόγησης, διενεργείται άµεσα από την ∆ΒΧΠ. Η διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής του φακέλου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων
αποστέλλεται από την ∆ΒΧΠ συστηµένη επιστολή στους εν δυνάµει δικαιούχους, οι
οποίοι οφείλουν εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών να προσκοµίσουν τα
ζητηθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων που ζητούνται,
οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή
συµπεράσµατος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συµµετοχής στη δράση,
χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, µε συνέπεια την µη περαιτέρω αξιολόγηση του
προτεινόµενου έργου.
13.3 Γνωµοδοτική Επιτροπή
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργείται
Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία είναι 5µελής, και η οποία ορίζεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις µε σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Για τις ανάγκες του προγράµµατος δύναται να ορίζονται επιπρόσθετες γνωµοδοτικές
επιτροπές για την εξέταση των προτάσεων.
Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στη Γνωµοδοτική Επιτροπή και
αρµόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ). Η
Γνωµοδοτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της γνωµοδότησης επί όλων των
υποβαλλοµένων προτάσεων, µετά την αξιολόγησή τους από τους αξιολογητές. Η
Γνωµοδοτική Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
• Μεριµνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και
εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης.
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• Αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους.
• ∆ιατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται
αµφισβητήσεις.
• Οριστικοποίηση προϋπολογισµού και βαθµολογίας των προτάσεων σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.5.
Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης και
να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συνεδριάσει όταν
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της τα οποία έχουν δικαίωµα
ψήφου.
13.4 ∆ιάρκεια διαδικασίας Αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης–γνωµοδότησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο εντός πενήντα (50) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας. Υπέρβαση αυτού του χρονικού
ορίου είναι δυνατό να υπάρξει µόνο µε γραπτή συγκατάθεση της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και
µόνο για προβλήµατα τα οποία ο αρµόδιος ΕΦ∆ για την Αξιολόγηση, στην
προκειµένη περίπτωση η ∆ΒΧΠ, βρίσκεται σε αντικειµενική αδυναµία να τα
επιλύσει.
13.5 Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων
Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις εξετάζονται–
βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε
κλήρωση η οποία δύναται να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα
κριτήρια του παρόντος οδηγού.
Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:
Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς εξέταση στους
αξιολογητές µε κλήρωση.
• Κάθε κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαµβάνει χώρα από τους
υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγµή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κανένα
εµπλεκόµενο µέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το Φυσικό Πρόσωπο που θα
αναλάβει την αξιολόγηση.
• Κάθε πρόταση αξιολογείται οπωσδήποτε από δύο διαφορετικούς αξιολογητές.
• Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους που θα
διατεθούν για το σκοπό αυτό και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από αρµόδιους
επόπτες.
• Από τη στιγµή της χρέωσης µιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόµενους χώρους, η
χρήση κινητών τηλεφώνων και η οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλα
πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης, ακυρώνεται η
σχετική διαδικασία και η πρόταση αναδροµολογείται προς νέα χρέωση.

•
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές οι
αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης για
εξέταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.3 του παρόντος Οδηγού.
Στη Γνωµοδοτική επιτροπή Αξιολόγησης εισάγεται κατάσταση µε όλες τις
αξιολογηθείσες προτάσεις. Συγκεκριµένα για κάθε πρόταση αναφέρεται :
•
•
•

Ο βαθµός κάθε αξιολογητή
Ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών.
Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός από κάθε αξιολογητή και η αναλογούσα
δηµόσια επιχορήγηση.

Η τελική βαθµολογία κάθε πρότασης και ο προϋπολογισµός της διαµορφώνονται από
την Γνωµοδοτική Επιτροπή κατόπιν παρουσίασης της αξιολόγησης της πρότασης
από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ως κάτωθι :
i.

ii.

Εφόσον η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών επί της βασικής
βαθµολογίας είναι ίση ή µικρότερη του 20% τότε η βαθµολογία είναι ο Μ.Ο.
των δύο αξιολογητών.
Εφόσον η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 20%
τότε αναλαµβάνει την τελική βαθµολόγηση η αρµόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης .
Σε κάθε περίπτωση η Αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι
υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του τελικού διαµορφωµένου προϋπολογισµού
της πρότασης αιτιολογώντας µε σχετική τεκµηρίωση τυχόν περικοπές σε σχέση
µε τον υποβαλλόµενο προϋπολογισµό της πρότασης.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
καταγράφονται σε πρακτικά που υποβάλλονται για την έκδοση Απόφασης Ένταξης.
13.6 Αξιολόγηση - Bαθµολογία προτάσεων – Κατάταξη
Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραµµα
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας
Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης
Συντελεστής
βαρύτητας
1
Φύση των προς διαχείριση αποβλήτων σε σχέση µε την 20
επικινδυνότητα και τους Εθνικούς Στόχους όπως αυτοί ισχύουν**
2
Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της διαχείρισης αποβλήτων. 10
Προτάσεις που αφορούν ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων
(Συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία)
τίθενται σε προτεραιότητα σε σχέση µε προτάσεις που αφορούν
µέρος των ανωτέρω ενεργειών
3
Ο βαθµός αξιοποίησης των αποβλήτων και παραγωγή προϊόντων 20
– προστιθέµενη αξία
4
Επίπεδο προτεινόµενης τεχνολογίας και στοιχεία καινοτοµίας
20
5
Βιωσιµότητα της επένδυσης
10
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6

Αξιοπιστία φορέα υλοποίησης της επένδυσης- Ωριµότητα της 15
προτεινόµενης επένδυσης- Εξασφάλιση υλοποίησης έργου
Εγκατάσταση νέας Επιχείρησης σε ΒΕΠΕ
5

7

** Οι Εθνικοί στόχοι ενηµερώνονται και αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε):
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html.
Για τα επικίνδυνα απόβλητα εφαρµόζεται η ΚΥΑ 13588(ΦΕΚ Β 383/28-03-2006) όπως ισχύει.

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα
κριτήρια του παρόντος οδηγού. Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε ακέραια
κλίµακα από 0 έως και 10 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας. Η τελική βαθµολογία της πρότασης προκύπτει από το
άθροισµα των βαθµολογούµενων κριτηρίων διαιρούµενο στη συνέχεια δια εκατό
προκειµένου να αναχθεί τελικά σε κλίµακα από 0 έως 10. Η µέγιστη τελική
βαθµολογία µιας πρότασης µε την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 10,00.
Ανάλυση Βαθµολόγησης Κριτηρίων.
Α/Α
1

1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.2.
2.3

3

Κριτήριο αξιολόγησης
Φύση των προς διαχείριση αποβλήτων σε σχέση
µε την επικινδυνότητα, τους Εθνικούς Στόχους
όπως ισχύουν και την όχληση της µονάδας**
(Συντελεστής βαρύτητας: 20%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
∆ιαχείριση τοξικών & επικινδύνων
∆ιαχείριση αποβλήτων προς επίτευξη εθνικού
στόχου
∆ιαχείριση µη επικινδύνου αποβλήτου
Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της διαχείρισης
αποβλήτων.
Προτάσεις
που
αφορούν
ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων (Συλλογή,
µεταφορά,
προσωρινή
αποθήκευση,
επεξεργασία) τίθενται σε προτεραιότητα σε
σχέση µε προτάσεις που αφορούν µέρος των
ανωτέρω ενεργειών2
(Συντελεστής βαρύτητας: 10%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
Προτάσεις που αφορούν ολοκληρωµένη διαχείριση
αποβλήτων (Συλλογή, µεταφορά, προσωρινή
αποθήκευση, µεταφόρτωση, επεξεργασία).
Προτάσεις που αφορούν µέρος των ανωτέρω
κύριων επιλέξιµων ενεργειών.
Προτάσεις που αφορούν πλέον των κύριων
επιλέξιµων
ενεργειών
και
δευτερεύουσες
επιλέξιµες ενέργειες
Ο βαθµός αξιοποίησης των αποβλήτων και
παραγωγή προϊόντων – προστιθέµενη αξία1
(Συντελεστής βαρύτητας: 20%)
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Βαθµολογία

ΒΑΘΜΟΣ
10
7
5

ΒΑΘΜΟΣ
9

2/ κύρια επιλέξιµη ενέργεια
0,5/δευτερεύουσα επιλέξιµη
ενέργεια
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∆ΕΙΚΤΗΣ
Αριθµός Κατηγοριών
Εναπόθεση, διάθεση
αποβλήτων
1-2
1-4
κατηγορίες
3-5
2-5
Κατηγορίες
Άνω των 5 κατηγοριών
3-6
4

4.1

Επίπεδο προτεινόµενης τεχνολογίας και στοιχεία
καινοτοµίας 2
(Συντελεστής βαρύτητας: 20%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
Σύγχρονη τεχνολογία

4. 2

Τεχνολογία αιχµής: 2
Τεχνολογία το πολύ 10ετίας: 1
Τεχνολογία άνω των 10 ετών: 0
Αξιόπιστη τεχνολογία

4.3

4.4

4.5

5

ΒΑΘΜΟΣ
Καύση,
Επανένταξη στο
λιπασµατοποίηση ρεύµα αγοράς
3-6
6-8
4-7

7-9

5-8

8-10

ΒΑΘΜΟΣ
0-2

0 -2

Τεχνολογία ευρέως διαδεδοµένη: 2
Τεχνολογία που χρησιµοποιείται
σε µικρή κλίµακα
:1
Τεχνολογία που δεν χρησιµοποιείται ευρέως: 0
Ενσωµάτωση τεχνολογίας περιβαλλοντικά φιλικής
(ποσοστό
µηχανολογικού
εξοπλισµού
της
προτεινόµενης επένδυσης που συµβάλλει στη
µείωση κατανάλωσης ενέργειας, στην παραγωγή
λιγότερων ρύπων, χρήση IPPC κλπ).
Υψηλός βαθµός ενσωµάτωσης : 2
Μέτριος βαθµός ενσωµάτωσης: 1
Χαµηλός βαθµός ενσωµάτωσης: 0
Ενσωµάτωση
στοιχείων
καινοτοµίας
στην
προτεινόµενη επένδυσης (εφαρµογή σε Ελλάδα και
Ευρώπη):
Υψηλός βαθµός ενσωµάτωσης : 2
Μέτριος βαθµός ενσωµάτωσης: 1
Χαµηλός βαθµός ενσωµάτωσης: 0
Ύπαρξη σχετικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(πατεντών) από διαπιστευµένους φορείς ή αρχές
της ηµεδαπής ή/ και της αλλοδαπής, σε επίπεδο
διαδικασίας ή /και προϊόντος.
ΝΑΙ: 2
ΟΧΙ: 0
Βιωσιµότητα2 της επένδυσης
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5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

(Συντελεστής βαρύτητας: 10%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
Τεκµηρίωση των µεγεθών από τα οποία προκύπτει
η βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης
Επαρκής τεκµηρίωση:4
Ελλιπής τεκµηρίωση:0
Τεκµηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των
προς διαχείριση αποβλήτων και της διάθεσης των
αποβλήτων ή των προϊόντων που προκύπτουν από
την αξιοποίησή τους
Επαρκής τεκµηρίωση:3
Ελλιπής τεκµηρίωση:0
∆είκτης IRR της επένδυσης για χρονική περίοδο 10
ετών
IRR ≥15%
:3
10%≤ IRR <15% :2
5% ≤IRR <10% :1
IRR<5%
:0
Αξιοπιστία φορέα υλοποίησης της επένδυσηςΩριµότητα
της προτεινόµενης επένδυσηςΕξασφάλιση υλοποίησης έργου 2
(Συντελεστής βαρύτητας: 10%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
Βαθµός αξιοπιστίας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής
Υψηλός βαθµός:2
Μέτριος βαθµός: 1
Χαµηλός βαθµός:0
Υλοποιηµένα
Περιβαλλοντικά
Προγράµµατα ή σε εξέλιξη

Επενδυτικά

Υλοποιηµένα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα και
περιβαλλοντικά προγράµµατα σε εξέλιξη: 3
Υλοποιηµένα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα
Περιβαλλοντικά Προγράµµατα σε εξέλιξη : 1
Καµία υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράµµατος
:0
Εµπειρία φορέα επένδυσης (γνώση αγοράς, συναφή
επαγγελµατική εµπειρία, σπουδές σε αντίστοιχο
γνωστικό
αντικείµενο):
Για
υφιστάµενες
επιχειρήσεις εξετάζεται η εµπειρία του φορέα
υλοποίησης. Για νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις
εξετάζεται η εµπειρία των µετόχων.
Επαρκής και
µετόχων:3

τεκµηριωµένη εµπειρία φορέα/
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6.4

7

Έλλειψη ή/και µη τεκµηριωµένη εµπειρία φορέα/
µετόχων 0
Ύπαρξη ή πρόοδος απόκτησης απαιτούµενων
αδειών: Εξετάζονται οι άδειες που έχει λάβει η
επιχείρηση και η πρόοδος λήψης των
απαιτούµενων αδειών (Προκαταρκτική εκτίµηση
και αξιολόγηση, άδεια εγκατάστασης, άδεια
συλλογής
µεταφοράς
αποβλήτων,
άδεια
αξιοποίησης ή διάθεσης, ένταξη σε σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κλπ)

0-2

Ύπαρξη όλων των απαιτούµενων αδειών: 2
Ύπαρξη
ορισµένων εκ των απαιτούµενων
αδειών:1
Έλλειψη απαιτούµενων αδειών: 0
Εγκατάσταση επιχείρησης σε ΒΕΠΕ
(Συντελεστής βαρύτητας: 5%)
∆ΕΙΚΤΗΣ
Εγκατάσταση σε ΒΕΠΕ: 10
Εγκατάσταση σε περιοχή εκτός ΒΕΠΕ:0
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ
0 ή 10
100

1.

Ο αριθµός κατηγοριών αποβλήτων καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τους εξαψήφιους κωδικούς
αποβλήτων που αναφέρει η πρόταση σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/118/ΕΚ, όπως ισχύει.
2. Ο συνολικός βαθµός του εν λόγω κριτηρίου προκύπτει µετά από άθροιση των επιµέρους δεικτών
** Οι Εθνικοί στόχοι ενηµερώνονται και αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε):
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html.
Για τα επικίνδυνα απόβλητα εφαρµόζεται η ΚΥΑ 13588 (ΦΕΚ Β 383/28-03-2006) όπως ισχύει.

Προτάσεις που συγκεντρώνουν τελική βαθµολογία µικρότερη από 5,00 θεωρούνται
τεχνοοικονοµικά ανεφάρµοστες και δεν επιλέγονται για χρηµατοδότηση. Η τελική
βαθµολογία των προτάσεων καθορίζει και τη σειρά κατάταξης των προτάσεων που
αξιολογήθηκαν. Οι προτάσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά και
εντάσσονται ανάλογα µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα.
13.7 Ένταξη έργων
Μετά την παραπάνω διαδικασία συνάγεται η τελική βαθµολογία των προτάσεων και
ο σχετικός πίνακας µε τις επιλέξιµες και µη επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση
επιχειρήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υποβάλλεται µαζί µε τα σχετικά
πρακτικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης από το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η σχετική απόφαση δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά. Ακολούθως, ενηµερώνονται όλες οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τόσο
για την ένταξη τους όσο και για τους λόγους απόρριψης τους. Οι επιχειρήσεις που δεν
εντάσσονται στο πρόγραµµα ενηµερώνονται εγγράφως από την ∆ΒΧΠ εντός 20

36

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

ηµερών από την δηµοσιοποίηση της σχετικής Απόφασης. Στην ενηµέρωση θα
περιλαµβάνεται και ο λόγος απόρριψης τους.
Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται αποστέλλεται έγγραφο µε την
Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και την προθεσµία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης.
Σε σχέση µε τυχόν άσκηση διοικητικών προσφυγών ισχύουν τα προβλεπόµενα από
την κείµενη νοµοθεσία.
Συνολικώς τα Στάδια Αξιολόγησης είναι τα εξής :
o Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής
o Έλεγχος δικαιολογητικών
o Σύγκλιση Επιτροπής για οριστικοποίηση προτάσεων που πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις και µπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού)
o Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση προτάσεων (αξιολογητές)
o Έλεγχος - Γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
o Απόφαση Ένταξης
o Ειδοποίηση επιχειρήσεων για τελικά αποτελέσµατα (έγκριση/απόρριψη
πρότασης) από την ∆ΒΧΠ
o Υπογραφή Σύµβασης µε τους δικαιούχους.
Σηµειώνεται πως, οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης
εγκριθούν, συµφωνούν πως η έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της
επωνυµίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά
(τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον
τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1828/2006.

14 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
14.1 Έναρξη έργων
Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται η ∆ΒΧΠ αποστέλλει την απόφαση
ένταξης και έγγραφο όπου καθορίζεται η προθεσµία υπογραφής της σχετικής
Σύµβασης. Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της
απόφασης ένταξης στο Πρόγραµµα. Στην εν λόγω Σύµβαση που θα υπογραφεί
µεταξύ Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και επιχείρησης θα περιλαµβάνεται
τεχνικό παράρτηµα µε σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το
χρονοδιάγραµµα, τον συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον
τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα του ΥΠΟΙΑΝ, τις σχετικές
υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του έργου, τις
προϋποθέσεις, όρους και περιορισµούς για την χορήγηση της ενίσχυσης, τις
κυρώσεις, τους όρους τήρησης των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων
που αφορούν στο έργο και κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση του έργου
λεπτοµέρεια.
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης
ένταξης στο Πρόγραµµα.
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14.2 Παρακολούθηση έργου
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρµόδιο ΕΦ∆ (∆ΒΧΠ),
για την:




παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους,
ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης
ένταξης
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και περιορισµούς.

Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την ∆ΒΧΠ σχετικά µε
το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων. Μη
ανταπόκριση σε αίτηµα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και το
ΕΣΠΑ 2007-2013 ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξή του ∆ικαιούχου από το
Πρόγραµµα.
Κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου:


οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο που
οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους,
 πιθανή αδυναµία από την πλευρά του ∆ικαιούχου να συνεχίσει την υλοποίηση του
έργου,
θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα και υποχρεωτικά στην ∆ΒΧΠ για τη λήψη των
προβλεπόµενων µέτρων.
Α) Εκθέσεις προόδου έργων
Η παρακολούθηση των έργων των ∆ικαιούχων γίνεται µέσω επιτόπιων ελέγχων του
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από όργανα ελέγχου του
ΥΠΟΙΑΝ , κατόπιν αποστολής Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου (ΑΕΠ) από πλευράς
∆ικαιούχου σε χρονικά διαστήµατα που θα οριστούν και θα αναφέρονται λεπτοµερώς
στην απόφαση ένταξης έργου από ειδικά για το σκοπό αυτό
Οι Αναλυτικές Εκθέσεις (Ενδιάµεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) θα
υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή και θα συνοδεύονται από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Το αναλυτικό περιεχόµενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα
δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από την ∆ΒΧΠ
µετά/ή µε την υπογραφή της Σύµβασης.
Ο ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς
την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης
Ολοκλήρωσης).
Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µία το πολύ, µετά την
εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού και του αντίστοιχου
φυσικού αντικειµένου.
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Κάθε Έκθεση/αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης/ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του
επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Β) Έλεγχοι έργων
Ο έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου πραγµατοποιείται στην έδρα
της επιχείρησης από Όργανο Ελέγχου του ΥΠΟΙΑΝ που ορίζονται από αυτό.
Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί η αντίστοιχη
Έκθεση Προόδου ανάλογα µε την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο και σύµφωνα
µε τις Οδηγίες που θα αποστείλει η ∆ΒΧΠ µετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης
στον ∆ικαιούχο.
Η ∆ΒΧΠ προκειµένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη κατά την
ηµεροµηνία του ελέγχου αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης ελέγχου πριν την
ακριβή ηµεροµηνία του ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης µε την επιχείρηση.
Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα όργανα ελέγχου και να
τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις ηµεροµηνίες
αποστολής των εκκρεµοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά τον επί τόπου έλεγχο.
Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαµβάνει δύο φάσεις:



Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (τεχνική πιστοποίηση)
Την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου (οικονοµική πιστοποίηση).

Τεχνική Πιστοποίηση
Η τεχνική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου
Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ µέρους του
δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και
αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου.
Λαµβάνοντας υπόψη:
 την απόφαση ένταξης και τις τυχόν εγκεκριµένες τροποποιήσεις της πρότασης
 τη υποβληθείσα Έκθεση
 τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος και τα λοιπά έντυπα της προκήρυξης
 το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο
το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτοµερώς τις ενέργειες του έργου που υλοποίησε ο
∆ικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση
του Φυσικού Αντικειµένου και την τήρηση των επιµέρους όρων της απόφασης
ένταξης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή
κατανοµή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και
να επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους.
Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται
του αρχικού σχεδιασµού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιµάται και
σηµειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.
Υπενθυµίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται µε την υποβολή των
αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα
αποστείλει η ∆ΒΧΠ και µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.
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Οικονοµική Πιστοποίηση
Η οικονοµική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου
Ελέγχου, παράλληλα µε τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης.
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο :
 εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών,
την ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και των σχετικών
παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.
 ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών
δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που
φέρει το τίτλο του προγράµµατος. Η οµάδα ελέγχου ελέγχει και αντίστοιχα
τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να
επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. βιβλία
εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ.).
Μετά το πέρας του ελέγχου το Όργανο Ελέγχου κατόπιν αποστολής των τυχόν
εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το σχετικό Έντυπο
Ελέγχου (Εκθεση Πιστοποίησης). Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 14.3
Γ) Ολοκλήρωση έργου
Το αίτηµα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συµβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή µέχρι και την ηµεροµηνία παράτασης
(εφόσον έχει δοθεί). Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσµη
υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης
της απόφασης ένταξης. Η ολοκλήρωση του έργου πραγµατοποιείται έπειτα από
υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση
από αρµόδιο Όργανο Ελέγχου, γνωµοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης
και Παρακολούθησης και έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης (και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης)
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι :
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό.
• Για τις περιπτώσεις κτιριακών κατασκευών η ύπαρξη της απαιτούµενης
οικοδοµικής άδειας εφόσον απαιτείται ή όποιας άλλης µορφής έγκριση
εργασιών (βλ. Παράρτηµα ΙΙI) εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές
διατάξεις
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να
περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου της.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου
• Η ολοκλήρωση της κάλυψης της ιδίας συµµετοχής
Κατά την ολοκλήρωση του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών
του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο
η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.
Μετά το πέρας του ελέγχου η ∆ΒΧΠ κατόπιν αποστολής των τυχόν εκκρεµοτήτων
που εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
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δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το σχετικό Έντυπο Ελέγχου
(Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό
σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης. Η καταβολή της δηµόσιας
χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 14.3
∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωµένο και κατά συνέπεια να
παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό αντικείµενο κάτω του
ελάχιστου προβλεπόµενου προϋπολογισµού (βλέπε Κεφάλαιο 7).
14.3 Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να
γίνει εφάπαξ, όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου που το
καθιστά λειτουργικό είτε σε ποσοστό 100% είτε σε αναλογία του ποσοστού
επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι µικρότερη της ολοκλήρωσης. Η δηµόσια
χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από το ΥΠΟΙΑΝ. Ο
χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άµεση
διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων και της διαδικασίας
προχρηµατοδότησης του προγράµµατος.
Α) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα,
είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας
χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή
προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του
ΥΠΟΙΑΝ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την ολοκλήρωση του έργου .
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε βάση
ισόποσο συµψηφισµό µε πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτηµα
του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε
µετρητά και το ποσό τυχόν αποµείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη συµψηφισµό της µε
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.

Β) Ενδιάµεση καταβολή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από αρµόδιο
Όργανο Ελέγχου, γνωµοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και
Παρακολούθησης και έκδοση Υπουργικής Απόφασης προκειµένου να καταβληθεί
µέρος της δηµόσιας δαπάνης. Στον δικαιούχο καταβάλλεται είτε το 50% της
δηµόσιας δαπάνης (εφόσον δεν έχει καταβληθεί προκαταβολή) είτε το υπολειπόµενο
ποσοστό έως το 50% της δηµόσιας δαπάνης (εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή).
Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µία (1) φορά το πολύ, µετά
την εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
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Σηµειώνεται ότι κατά την υποβολή της Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου θα πρέπει να
έχει καλυφθεί τουλάχιστον το 50% της ιδίας συµµετοχής, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 9.
Γ) Αποπληρωµή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από την ∆ΒΧΠ.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του,
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η
τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση
14.5 Χρηµατοδότηση – Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά
Για την καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης απαιτούνται:
• Σύµβαση εκχώρησης (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης)
• Περί µη εκχώρησης (εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης)
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε.
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.
o Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε.
• Καταστατικό σύστασης της επιχείρησης και ΦΕΚ
• Τροποποιήσεις καταστατικού και ΦΕΚ
• Βεβαίωση Νοµαρχίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού
• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης
• Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση
• Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση
• Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούµενων φόρων
• Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα
• Ορισµός εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε
o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε.
o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε.
• Μετοχική σύνθεση και σύνθεση ∆.Σ..
• Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-92)
• Απόδειξη παραλαβής της επιταγής.
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής.
Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, πέραν των
ανωτέρω αιτείται η υποβολή άδειας λειτουργίας της µονάδας ή τροποποιηµένης
άδειας λειτουργίας ή τυχόν απαιτούµενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων (π.χ
ΕΠΟ) της µονάδας που να αφορά το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο.
14.6 Επιτροπή Παρακολούθησης
Με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ δύναται να συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης των
ενταγµένων έργων για την εξέταση αιτηµάτων τροποποίησης και γενικότερα θεµάτων
που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση και παραλαβή των έργων.
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14.7 Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται
µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο
της επιχείρησης του αναµνηστική πλάκα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του
υποδειχθούν από την ∆ΒΧΠ.
14.8 Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσµίας
των 24 µηνών (υφιστάµενες επιχειρήσεις) ή 36 µηνών (νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις)
οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση παράτασης
ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί (εξοφληµένες δαπάνες) το 50% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού . Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες
τόσο για υφιστάµενες όσο και για υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η παράταση παρέχεται
µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατόπιν
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης. Τροποποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
14.9 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου
της επένδυσης και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν
αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα
κριτήρια βαθµολόγησης του. Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του
εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αιτήµατος τροποποίησης
του οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου, είναι δυνατή η µεταφορά
κονδυλίων µέχρι του 10% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στην
∆ΒΧΠ, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προµηθευτών,
τεχνικές προδιαγραφές, κ.λ.π.) η οποία εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Προγράµµατος και εκδίδεται τροποποιητική
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε:
• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης
λύσης
και γνωµοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος
και έκδοση σχετικής απόφασης.
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των
ΑµεΑ, δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται
το κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου.

15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για
τρία (3) χρόνια µετά από την ηµεροµηνία Απόφασης ολοκλήρωσης και

43

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

παραλαβής του έργου και καταβολής της αποπληρωµής της δηµόσιας
χρηµατοδότησης πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται ενηµέρωση του αρµόδιου ΕΦ∆ που έχει την ευθύνη επίβλεψης
της πορείας του έργου µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του έργου.
δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του
φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης9, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της
αντικατάστασης τους εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση
εξοπλισµού/λογισµικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος
στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας
ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών από την έγκριση του αιτήµατος
(µε τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο
παλαιό εξοπλισµό).
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα
δεν επιτρέπεται:
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα
να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων
οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του φορέα για την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας
επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της
επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των
όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή.
3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για χρονικό διάστηµα ενός
(1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είναι υποχρεωµένες να
διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της
πρότασης. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης επιστρέφεται µέρος της ενίσχυσης ή µη ανάλογα µε τον τύπο της
παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στη σύµβαση µε την επιχείρηση (Σε
περίπτωση διαπίστωσης σηµαντικής αρνητικής απόκλισης που ξεπερνά το 20%,
τότε ο επενδυτής υποχρεούται να επιστρέψει το 10% της δηµόσιας επιχορήγησης
που του έχει καταβληθεί).. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε
επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται µε βάση τις θεωρηµένες καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας και το σχετικό έντυπο Ε7 της επιχείρησης.
9

Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός
έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 16.1)
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4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την
οριστική παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου:
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στη περίπτωση
γ’ της παραγράφου 1
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή
παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της
παραγράφου 1 και α’ της παραγράφου 2
5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την οριστική

παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο
1 χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης ανάλογα
µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στη σύµβαση µε την
επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση κατά την ένταξη του έργου και την υπογραφή της σύµβασης θα
οριστικοποιηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

16 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

16.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που
προβλέπονται στην σύµβαση που υπογράφει µε τη ΓΓΒ. Συµπληρωµατικά των
δεσµεύσεων που αναλαµβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Κανονισµού 1083/2006, ο δικαιούχος επενδυτής
υποχρεούται στη διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της
πράξης, η εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σηµαντική τροποποίηση:
α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου
υποδοµής είτε από τη παύση της παραγωγικής δραστηριότητας
Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των
δικαιούχων των ενισχύσεων υποχρεούται µε διοικητική επαλήθευση βάσει των
υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης
στοιχείων βάσεων δεδοµένων. ∆ειγµατοληπτική επιτόπια επαλήθευση µπορεί να
γίνει από τη ΓΓΒ καθώς και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει:
 ∆ηµοσιευµένο ισολογισµό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που δεν
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµού
 Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το καθεστώς
ενίσχυσης.
 Έντυπο Ε7
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16.2 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι
προβλεπόµενες από τους όρους της σύµβασης κυρώσεις, όπως η αναλογική
µείωση ή επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγηση.
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος
επενδυτής και γίνεται σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης
από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του επενδυτή η ΓΓΒ ενεργεί
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο (βλ. Παράρτηµα
Χ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008)
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν
βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, 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 επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια
EUR.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η
οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια
EUR.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού
απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών 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 επιχειρήσεις 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 κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης
επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί
ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το
όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι,
µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την
οικεία επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά
πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου
(«business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο
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χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση
δεν υπερβαίνει 1 250 000 EUR
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια
EUR και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια
από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του
καταστατικού 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 επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον 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 ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. Συνδεδεµένες θεωρούνται
επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού
προσώπου ή οµάδας φυσικών 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 νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως
ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια
επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου
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 ιδιότητά της ως
ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης 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 κεφαλαίου δεν επιτρέπει να
καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί
εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, 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 πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που
προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις.
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Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των
χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού
απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την
τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος
του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και
χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.
2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό
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 οικονοµικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν
κλείσει ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται 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 εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που
εργάστηκαν 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 εργαζόµενοι 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 εξοµοιώνονται µε µισθωτούς 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 επαγγελµατικής κατάρτισης δεν
συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας
ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6
Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων,
συµπεριλαµβανοµένου
του
αριθµού
απασχολούµενων,
πραγµατοποιείται
αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.
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2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις,
ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων,
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
προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε
την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν
λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό
συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100
% των στοιχείων των επιχειρήσεων που
ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα
οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης.
3. 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. Σ’ αυτά προστίθεται το
100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες,
εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει 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'
αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις
συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη
αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε
αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα
στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω
επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που
συνδέονται µαζί της.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1): ……………………………………………………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2) ………..

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα)
Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση:
Ανεξάρτητη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους
λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον.
Να συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήµατα.

Συνεργαζόµενη επιχείρηση

Να
συµπληρωθεί
και
να
επισυναφθεί
το παράρτηµα (και το τυχόν συµπληρωµατικά
δελτία). Στη συνέχεια να συµπληρωθεί η
δήλωση και το αποτέλεσµα των υπολογισµών να
µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Συνδεδεµένη επιχείρηση
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Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος
της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ τελικό σχετικά µε τον ορισµό
των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισµού (**)

(*)

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.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
___________________________________________________________________________
__
Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση,
υπάρχει µεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή
της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή
µεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί
δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος
να εκπροσωπεί την επιχείρηση: .................................................................
.....................................................................................................................
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των
ενδεχόµενων παρατηµάτων της είναι ακριβή.
........................................... (τόπος), ..................................... (ηµεροµηνία)
Υπογραφή:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισµός, άρθρο 4 παράγραφος 2, του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επισυναπτόµενα παραρτήµατα
-

Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση
(και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία)
Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση
(και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία)

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηµατικό σηµείωµα)
Περίοδος αναφοράς (2):
Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας
επιχείρησης ή των ενοποιηµένων
λογαριασµών (µεταφορά από τον
πίνακα Β(1) του παραρτήµατος
Β ( 3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
στοιχεία (2) όλων των
(ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον
πίνακα Α του παραρτήµατος Α)
3. Άθροισµα στοιχείων (2) όλων
των (ενδεχοµένων)
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που
δεν περιλαµβάνονται βάσει
ενοποίησης στη γραµµή
[µεταφορά από τον πίνακα Β(2)
του παραρτήµατος 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 επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν
περιλαµβάνονται ακόµη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού
«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
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.
(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: .............................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ..............................................................................
.....................................................................
Αριθµός
µητρώου
ή
ΦΠΑ
(1):
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισµού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα
στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε αυτήν
επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης (3). Εάν
χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν
περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που
συµπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας δηµιουργείται η
σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το
αντικείµενο του παρόντος δελτίου:
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που
αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή
στη συνδεδεµένη επιχείρηση):
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να
συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
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«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...

Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισµού (*)

Αποτελέσµατα κατ’ αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην
ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2
εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης συνδεδεµένης
επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες 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 συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1).

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να
συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
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.
________________________________________________________________
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Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία

∆ιεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθµός
µητρώου ή
ΦΠΑ (*)

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

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
___________________________________________________________________________
__
Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης
επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται 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.

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

Επιχείρηση αριθ.:

Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο
ισολογισµού (**)

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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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον
πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ..............................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας : ..............................................................................
: ..............................................................................
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1)
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισµού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
___________________________________________________________________________
_
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β.
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 συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (3).
Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς
να προστίθενται στο παράρτηµα Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/c/244/02,
OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(2004/C 244/02)
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2.1.
Έννοια της προβληµατικής επιχείρησης
9. ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή
θεωρεί ότι µία επιχείρηση είναι προβληµατική κατά την έννοια των παρουσών
κατευθυντηρίων γραµµών, εφόσον δεν είναι ικανή, µε δικούς της οικονοµικούς πόρους
ή µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/µέτοχους της και
τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική
παρέµβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική
εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.
10. Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους
προβληµατική, κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (1),
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου (2) και
άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των
δώδεκα τελευταίων µηνών, ή· β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (3), εφόσον έχει
απωλεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους
λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει
απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή· γ) ανεξάρτητα από τη
µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
11. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που
αναφέρονται στο σηµείο 10, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται
προβληµατική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής
επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των
αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη
δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση
της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί
να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής
διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για κάθε ενίσχυση που
χορηγείται στο πλαίσιο τέτοιας διαδικασίας και η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε κάθε περίπτωση, µία προβληµατική επιχείρηση είναι
επιλέξιµη µόνο εφόσον αποδεδειγµένα αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάκαµψή της µε
δικούς της πόρους ή µε την λήψη κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες/µετόχους ή από πηγές
της αγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ –
ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού
 Τιµολόγια (και Proforma Ιnvoice σε περίπτωση αγοράς εξοπλισµού από το
εξωτερικό), ∆ελτία αποστολής, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και αγοράς
εξοπλισµού.
 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής
 Για προµήθεια αγοράς εξοπλισµού από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον τρόπο
µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κ.λ.π,) CMR, Packing List, Documento di
Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.
 Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση
κυριότητας µε αναφορά στο serial number του µηχανήµατος
 Αντίγραφο πιστοποιητικού CE και δήλωση συµµόρφωσης συνοδευόµενα µε
τεχνικό φάκελο του µηχανήµατος. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις
περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή
απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους.
 Εξοπλισµός σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών
αριθµών (επί του εξοπλισµού, από συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια κλπ) και να
συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη
βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της
κυριότητας.
2. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού
 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και αγοράς
λογισµικού
 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής
 Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των
κατασκευαστών για την άδεια χρήσης
 Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών
παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραµετροποίηση
δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών.
 Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση
κυριότητας µε αναφορά στο serial number του λογισµικού.
 Λογισµικό σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών
αριθµών και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και
στην αντίστοιχη βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη
παρακράτησης της κυριότητας.
3. ∆απάνες κτηριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά κατασκευαστικών
εργασιών.
 Οικοδοµική άδεια µε τα συνηµµένα σχέδια ή όποια άλλη µορφή έγκρισης
εργασιών απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις (π.χ. έγκριση για εργασίες
δόµησης µικρής κλίµακας) ή νόµιµη απαλλαγή είτε από Πολεοδοµία είτε µε Υ.∆.
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θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό µέλους
του ΤΕΕ.
Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα µε τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το έργο.
Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα.
Συµβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ. Οι συµβάσεις
είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ για εκτέλεση
εργασιών(π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης βιοµηχανικού
δαπέδου, κ.λ.π.).
Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας µεταγραµµένος στο Υποθηκοφυλακείο. Σε
περίπτωση που οι κτιριακές επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο τότε
πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο διάρκειας 15 ετών από την ηµέρα
υποβολής της πρότασης.
Επιµετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους εργασιών.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρµόδιο µηχανικό µέλους του ΤΕΕ.
∆ελτία αποστολής υλικών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας.
Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιµολόγησης εργασιών ειδικών εγκαταστάσεων
για τον εξοπλισµό.
Να έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδοµικές εργασίες.

4. Προµήθεια επαγγελµατικών οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων
 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς.
 Για τις περιπτώσεις προµήθειας επαγγελµατικού οχήµατος µεταφοράς προϊόντων
από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω
πλοίου, κ.λ.π,) CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing,
κ.λ.π..
 Αντίγραφο επαγγελµατικής αδείας µε τις απαιτούµενες σφραγίδες και θεωρήσεις.
 Φωτογραφία οχήµατος.
 Λειτουργία οχήµατος.
5. ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το
είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται)
 Τιµολόγια, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς τεχνογνωσίας.
 Θεωρηµένες συµβάσεις στη ∆ΟΥ.
 Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσµατα
από την εφαρµογή της στην επιχείρηση.
 Τυχόν άδειες χρήσης.
6. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος των
συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν):
 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. παραστατικά
συµβουλευτικών υπηρεσιών
 Σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
 Αντίγραφο µελετών, εγχειριδίων (για διαχειριστικά συστήµατα)
 Ιστοσελίδα σε λειτουργία και ανάλυση κόστους αυτής.
Επισηµαίνεται ότι όλες οι µελέτες (πλην µελέτης εγκατάστασης συστήµατος ISO,
ΕΜΑS, ECO LABEL,) θα αξιολογούνται από την ∆ΒΧΠ µε σχετικό σύστηµα
αξιολόγησης το οποίο θα αποσταλεί µε τις επιπλέον συµπληρωµατικές οδηγίες µε την
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υπογραφή της σύµβασης . Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση θα βασίζεται : α) στην
προσφορά προµηθευτών που έχει κατατεθεί στην πρόταση β) στην επιστηµονική
βιβλιογραφία για το είδος της µελέτης που αξιολογείται γ) στο περιεχόµενο της
µελέτης που προσκοµίζεται για αξιολόγηση.
7. ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων
 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά
 Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα.
Για το φυσικό αντικείµενο επισηµαίνεται ότι :

Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες περιγραφές και
ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια πώλησης / υπηρεσιών,
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις προσφορές που υποβλήθηκαν. Για το
λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται
αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που
τιµολογούνται και να είναι σε συµφωνία µε τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού
αντικειµένου στην αντίστοιχη σύµβαση και τις σχετικές προσφορές.
 Οι οµάδες ελέγχου του αρµόδιου ΕΦ∆ (ΓΓΒ) κατά την πιστοποίηση του Φυσικού
Αντικειµένου µπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο,
για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συµµόρφωση µε
τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης.
 Οι Τελικοί Αποδέκτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οµάδων
ελέγχου, έχοντας επιτόπου παρουσία (τουλάχιστον του Υπευθύνου του Έργου
που θα οριστεί στη σύµβαση) και παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία
ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου.
 Τα ιδιωτικά συµφωνητικά θα πρέπει να είναι :
α) θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ
β) εξοφληµένα στο σύνολο τους πριν την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών
ανεξαρτήτως του εγκεκριµένου ποσού στη σύµβαση. Σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες το ποσό που θα υποβληθεί είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το
αναφερόµενο στο ιδιωτικό συµφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα
δύο µέρη τότε θα προσκοµίζεται λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού είτε Υ.∆ µε
γνήσιο της υπογραφής και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη στις οποίες θα
αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονοµική ή οποιασδήποτε µορφής απαίτηση
Οικονοµικό Αντικείµενο
Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους Τελικούς Αποδέκτες των
ενισχύσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική
φορολογική νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες
προµηθευτών, καρτέλες ταµείου, καρτέλες λογαριασµών, εξοφλητικές αποδείξεις,
extrait, ΤΠΥ, ∆Α, Τ∆Α, παραστατικά µεταφοράς από έξωτερικό, θεωρηµένα
ισοζύγια, κ.λ.π.) για την τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης του Οικονοµικού
Αντικειµένου.
Επισηµαίνεται ότι στα παραδοτέα του οικονοµικού αντικειµένου περιλαµβάνονται
και τα παραδοτέα που αφορούν στην εξόφληση των δαπανών(παρ. 8.3 Οδηγού).
Στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
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Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή
παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση ή έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.
Στα πλαίσια του ελέγχου του οικονοµικού αντικειµένου, θα πρέπει να
πιστοποιείται η εξόφληση των αναγραφόµενων στα παραστατικά δαπανών, οπότε
αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.
Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία/ ΑΦΜ του προµηθευτή,
να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι
συµβατή µε την ανάλυση του φυσικού αντικειµένου στην αντίστοιχη σύµβαση),
οι ποσότητες (ή διάρκεια υπηρεσιών).
 Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, να αναγράφονται οι αντίστοιχοι
κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος των
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των εργασιών που
εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του.
 Ειδικά για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, να αναγράφονται κατά
περίπτωση οι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) ή αδειών χρήσης (license
numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση
πελατών του κατασκευαστή.
Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εµφανή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα των
δαπανών που εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Επίσης, θα
πρέπει να είναι εµφανείς ή να µπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες
χωρίς ΦΠΑ.
Για όλες τις πληρωµές της επιχείρησης να υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις από
τους προµηθευτές.
Οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων σχετικά µε την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων.
Οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να εγγράφουν υποχρεωτικά στο µητρώο παγίων τον
αποκτούµενο εξοπλισµό/ λογισµικό καθώς και τις εργασίες για τις δαπάνες των
κτηριακών επεµβάσεων και εγκαταστάσεων.
Οι ∆ικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονοµικού αντικειµένου
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου (να
είναι σαφής και διαχωρίσιµη κάθε δαπάνη µέχρι επιπέδου Κατηγορίας ∆απανών
για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προµηθευτών).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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
αποκλειστικά 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 πρότασης, από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιµότητα
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τουλάχιστον του 70% της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο
χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης.
Επιπλέον, βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, µεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας
συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής
πρότασης.
Β) Λοιπά ∆ιαθέσιµα 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)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ
Ι∆ΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Α. Προκειµένου για Α.Ε
• ΦΕΚ δηµοσίευσης αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου ή έγκριση της οικείας
Νοµαρχίας για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., εάν δεν έχει δηµοσιευθεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ελέγχου. Να αναφέρεται ότι η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου πραγµατοποιείται για τους σκοπούς της επένδυσης
• Απόφαση του ∆.Σ για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου και το σχετικό ΦΕΚ δηµοσίευσης του ή έγκριση της
οικείας Νοµαρχίας για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., εάν δεν έχει δηµοσιευθεί
µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου
• ΦΕΚ τροποποιήσεων που αφορούν στο µετοχικό κεφάλαιο από την
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης έως και την ηµεροµηνία του
ελέγχου. Σε περίπτωση ύπαρξης τροποποίησης που δεν έχει δηµοσιευθεί σε
ΦΕΚ, έγκριση της οικείας Νοµαρχίας για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε.
• Εγγραφές αύξησης και καταβολής µετοχικού κεφαλαίου
• Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή της αύξησης
του µετοχικού κεφαλαίου.
Β. Προκειµένου για Ε.Π.Ε
• ΦΕΚ αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς 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 ηµεροµηνία 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 κεφαλαίου
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Γ. Προκειµένου για Ο.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
• Τροποποιήσεις του ιδιωτικού συµφωνητικού σύστασης που έχουν
καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αφορούν στο εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρείας από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑµΕΑ
Για περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία µπορείτε να απευθυνθείτε στην
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία «Ε.Σ.Α.µε.Α»,
Ελ. Βενιζέλου 236,
Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα
Τηλ. 210 9949837
Φαξ 2105238967
www.esaea.gr
e-mail: esaea@otenet.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 Είναι καλό η έντυπη υποβολή της πρότασης(επιχειρηµατικό σχέδιο) να κατατεθεί
µέσα σε ένα κλασέρ µε επιµέλεια (συµπληρωµένο έντυπο µε τα δικαιολογητικά,
εις διπλούν) προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης της
πρότασης.


Θα πρέπει να µελετηθεί σωστά ο Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος Σε
τυχόν απορίες µε διστάσετε να επικοινωνήσετε µε την ∆ΒΧΠ.

 Να είστε αναλυτικοί, σαφείς, επεξηγηµατικοί και τεκµηριωµένοι στη
συµπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση και στο
προτεινόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο.
 Προσοχή στις δαπάνες που είναι µη επιλέξιµες. Εφ’ όσον δεν είστε σίγουροι
επικοινωνήστε µε τα στελέχη του ΕΦ∆ για να λάβετε σχετική απάντηση.
 Τα στοιχεία και οι πίνακες που θα συµπληρωθούν θα πρέπει να συµφωνούν µε τα
δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, ιδιαίτερα δε για τα οικονοµικά στοιχεία και
την απασχόληση.
 Οι προσφορές να είναι αναλυτικές και µε σαφή περιεχόµενο για όλες τις δαπάνες
όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος.
 Αποφύγετε την υποβολή χρονοδιαγραµµάτων τα οποία δεν είναι πιθανόν να
τηρηθούν καθώς και υπεραισιόδοξων στόχων.
 Σε περίπτωση επιλογής εξωτερικού συµβούλου να υπάρχει συνεχής και στενή
συνεργασία µαζί του όπως και µε όλα τα αρµόδια στελέχη της επιχείρησής σας.
 Επιλέγετε δαπάνες τις οποίες έχετε πραγµατική ανάγκη. Γενικότερα δεν
υποβάλλουµε επιχειρηµατικό σχέδιο κάνοντας «κακή χρήση» της επιχορήγησης.
 Να προβαίνετε σε προσεκτική έρευνα αγοράς στους προµηθευτές των ενεργειών
και δαπανών του υποβαλλόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου.
 Να ενηµερώνεστε από τα αρµόδια στελέχη της ∆ΒΧΠ και των συνεργαζόµενων
φορέων στην περιοχή του Νοµού σας για εκδηλώσεις που γίνονται για το
πρόγραµµα προκειµένου να συµµετέχετε σε αυτές.
 Χρησιµοποιείτε τις ιστοσελίδες του ΥΠΑΝ και της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ για την απόκτηση
του απαραίτητου ενηµερωτικού υλικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VI:
ΘΕΣΜΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
Θεσµικό Πλαίσιο- Κανονιστικά Κείµενα
•

Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006.

•

Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006.

•

Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006.

•

Κανονισµός (ΕΚ) 1081/2006

•

Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού
Χαρακτήρα 2007-2013.

•

Νόµος 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Νόµο 3840/2010 (ΦΕΚ
153Α)

•

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου

•

Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε 2004 /C/244/02

70

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
1.1. Γενικά Στοιχεία
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ
NOMIKH MOΡΦΗ
ΑΦΜ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ

1.2 ΚΑ∆ 2008
ΚΑ∆ 2008 ΚΥΡΙΑΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α

1.3 ∆ιεύθυνση Έδρας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ο∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ
ΤΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (emai)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (Web
Site)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
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ΑΦΜ
Ο∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (email)

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΜ
∆ΟY
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΜ
∆ΟY
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
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ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΜ
∆ΟY
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΜ
∆ΟY
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :
Ο ΦΟΡΕΑΣ Ή ΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε µέτοχο που
συµµετέχει σε άλλη επιχείρηση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Μέτοχος µε
ποσοστό, µέλος ∆Σ, Πρόεδρος, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος κ.λ.π.

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
4.2.1 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
(ΕΜΕ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(€)
(€)
π.χ. 2008,
2009)

4.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
(ΕΜΕ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(€)
(€)
(π.χ. 2008,
2009)

4.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Συµπεριλαµβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεµένων και συνεργαζοµένων επιχειρήσεων
σύµφωνα µε τον ορισµό των ΜµΕ)
2007

2008

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ή
ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ) ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Λ.Π.
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (2009)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(σε ΕΜΕ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ (ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝ. 800/2006 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ
Ο∆ΗΓΟΥ)
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
1

BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

1.1 Γενικά Στοιχεία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ο∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX

1.2 Χαρακτηριστικά θέσης υλοποίησης επιχειρηµατικού σχεδίου
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί :
Σε Περιφέρεια/νοµό Α΄, Β΄,Γ΄

1.3.ΚΑ∆ 2008 που αφορά η επένδυση
ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΦΜ
Ο∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (email)
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΦΜ
Ο∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Παρακαλούµε να αναφερθείτε στα παρακάτω πεδία :
 Σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης
 Αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης
 Σηµερινή ενασχόληση της επιχείρησης

1.2.ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ /
R&D
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (εργασιακές, κτηριακές, ηλεκτρονικές,
κλπ.) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας :
ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΜΕΡΙΚΩΣ)
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1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Αναφερθείτε µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο στα παρακάτω πεδία :
 Χαρακτηριστικά Α’ υλών και προϊόντων, καθώς και ποσότητες
 Στάδια και τρόποι επεξεργασίας,
 Εκποµπές ρύπων,
 Πράσινα προϊόντα,
 ∆ιαδικασίες µείωσης περιβαλλοντικών οχλήσεων και επιβαρύνσεων,
 Τυχόν µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων,
 Ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται,
 ∆ιαδικασίες οργάνωσης της επιχείρησης
 Οτιδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο θεωρείτε ότι συµβάλει στην καλύτερη παρουσίαση της
παραγωγικής διαδικασίας

1.5

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ (σε απόλυτους αριθµούς, όχι EME)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2007
2008
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β’
ΒΑΘΜΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α’
ΒΑΘΜΙΑΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β’
ΒΑΘΜΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α’
ΒΑΘΜΙΑΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ (σε ΕΜΕ)
2007
2008

ΠΕ∆ΙΟ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ /
R& D
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ /
MARKETING
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2007

2008

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2007

2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ / (ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ)
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΩΝ
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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1.6

ΝΑΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ;

ΟΧΙ
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∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Περιγράφονται µε τρόπο απόλυτα κατανοητό, αναλυτικό και τεκµηριωµένο τα
παρακάτω πεδία :






Συνοπτική ή Αναλυτική περιγραφή της Επένδυσης
Στόχος επένδυσης,
Συσχέτιση επένδυσης µε στόχους του προγράµµατος
Τεκµηρίωση δαπανών µε τους στόχους του προγράµµατος
Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της επένδυσης σε σχέση µε τις ανάγκες της
επιχείρησης
 Σύνδεση προτεινόµενων ενεργειών και αναγκών
 Αναµενόµενα αποτελέσµατα
 Οποιοδήποτε χρήσιµο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόµενης
επένδυσης
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ)

2.1 ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
σχετική τεκµηρίωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
σχετική τεκµηρίωση
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
σχετική τεκµηρίωση
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
σχετική τεκµηρίωση
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
σχετική τεκµηρίωση

2.2 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΡΥΠΩΝ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική
τεκµηρίωση
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη
τεκµηρίωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

σχετική

10

-Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη Μεταφορά δεν είναι επιλέξιµες
- Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη Μεταφόρτωση δεν είναι επιλέξιµες
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3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
(επισηµαίνεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου πρέπει να κυµαίνεται από
300.000,00 € έως 2.500.000,00 € και για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις το ύψος του
προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το
100% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας –
έτη 2007,2008 και 2009- )
Π/Υ

Α/Α
1.

Ποσοστό %
επί
συνολικού
Π/Υ
Ανέγερση/Επέκταση/∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων ( Μέγιστο ποσοστό στον
Π/Υ: 25%)
Κατηγορία Ενέργειας / Περιγραφή
∆απάνης

2.

ΣΥΝΟΛΟ 1
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 100%)

3.

ΣΥΝΟΛΟ 2
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 20%)

4.

ΣΥΝΟΛΟ 3
Προµήθεια λογισµικού ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ 10%)

5.

ΣΥΝΟΛΟ 4
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια ( Μέγιστο
ποσοστό στον Π/Υ: 5%)11

6.

ΣΥΝΟΛΟ 5
Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 5%)

7.

ΣΥΝΟΛΟ 6
Αµοιβές συµβούλων ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 10%)12
11

Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες πιστοποίησης δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τις 15.000,00€
12

Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού, οι δαπάνες για αµοιβές συµβούλων δεν µπορούν
να υπερβαίνουν τις 80.000,00€
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ΣΥΝΟΛΟ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
( Οι παρακάτω πίνακες συµπληρώνονται για κάθε δαπάνη και ανά
κατηγορία)
Κατηγορία ∆απάνης
Περιγραφή
∆απάνης

Μονάδας
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική Τιµή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου
Προµηθευτής
ΑΦΜ Προµηθευτή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ∆απάνης
(συµπληρώνονται στοιχεία
λαµβάνοντας υπόψη όσα
αναφέρονται στο Οδηγό του
προγράµµατος στα συνηµµένα
δικαιολογητικά ενότητα 12
σχετικά µε το περιεχόµενο των
προσφορών)

5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Α.
Β.
Γ.

ΠΟΣΟ (€)

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
Π/Υ

Ιδία Συµµετοχή (min 25%)
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Αιτούµενη Επιχορήγηση
ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β + Γ) (Θα
πρέπει να συµπίπτει µε τον
συνολικό π/υ)

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

ΕΞΟ∆Α
Κόστος Αγοράς Α’ Υλών
Κόστος Πωληθέντων
Γενικά Έξοδα
Αµοιβές Τρίτων
Τόκοι για ∆άνεια
Έξοδα Προβολής
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Φόροι και Τέλη
Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές Προσωπικού
Άλλα
ΕΣΟ∆Α
Κύκλος Εργασιών
Κύκλος Εργασιών από
Μεταποίηση / (Για τις
επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών από την παροχή
υπηρεσιών σε σχέση µε το
αντικείµενο τους)
Κέρδη προ Φόρων και
Αποσβέσεων

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Αναλυτική τεκµηρίωση βάσει Μελέτης Ποσοτικών Μεγεθών Βιωσιµότητας του
Επενδυτικού Σχεδίου
 Τεκµηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των προς διαχείριση αποβλήτων και της
διάθεσης αυτών ή των προϊόντων που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους
 Αναλυτική τεκµηρίωση υπολογισµού του ∆είκτη IRR (∆είκτης απόδοσης της
Επένδυσης)
 Καθαρή παρούσα Αξία της Επένδυσης

6. Στο σχέδιο προβλέπονται επεµβάσεις για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των
ΑΜΕΑ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
(κτηριακές, ηλεκτρονικές, εργασιακές,
...) ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
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1
2
3
4

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7.1 ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

α) Υφιστάµενη κατάσταση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΡΥΠΩΝ
Κατάλογος αποβλήτων – Παράρτηµα Απόφασης
2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΡΥΠΟΥ

2000/532/ΕΚ,

2001/118/ΕΚ,

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
/ΡΥΠΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ / ΡΥΠΟΥ
Επικίνδυνα απόβλητα ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ Β383/28.3.2006), ΚΥΑ 8668 (ΦΕΚ
Β287/2.3.2007), 2003/33/ΕΚ
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B1909/22.12.2003)
∆ιαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A179/6.8.2001)
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ.Ι
ΤΗΣ ΚΥΑ
13588/725
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

ΑΛΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡ.ΙΙ ΤΗΣ
ΚΥΑ
13588/725
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
2.2.2 ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2003/33/ΕΚ
(ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

87

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Οδηγός Προγράµµατος

β) Με βάση το προτεινόµενο σχέδιο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΡΥΠΩΝ
Κατάλογος αποβλήτων – Παράρτηµα Απόφασης
2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΡΥΠΟΥ

2000/532/ΕΚ,

2001/118/ΕΚ,

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
/ΡΥΠΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ / ΡΥΠΟΥ
Επικίνδυνα απόβλητα ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ Β383/28.3.2006), ΚΥΑ 8668 (ΦΕΚ
Β287/2.3.2007), 2003/33/ΕΚ
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B1909/22.12.2003)
∆ιαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A179/6.8.2001)
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ.Ι
ΤΗΣ ΚΥΑ
13588/725
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

ΑΛΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡ.ΙΙ ΤΗΣ
ΚΥΑ
13588/725
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
2.2.2 ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2003/33/ΕΚ
(ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

7.2 ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(Εθνικοί στόχοι http:/www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html, ΚΥΑ 8668
(ΦΕΚ Β287/2.3.2007), ΚΥΑ 9268/469 (ΦΕΚ Β286/2.3.2007))
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

8. Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Πρόταση που αφορά σε Ολοκληρωµένη .
∆ιαχείριση
Αποβλήτων
(Συλλογή,
Μεταφορά,
Προσωρινή
αποθήκευση,
Μεταφόρτωση και Επεξεργασία)
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

µε

τη

σχετική

2. Πρόταση που αφορά µέρος των Κύριων
Επιλέξιµων
Ενεργειών
(Συλλογή,
Μεταφορά,
Προσωρινή
αποθήκευση,
Μεταφόρτωση, Επεξεργασία)
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

µε

τη

σχετική

3. Πρόταση που αφορά πλέον των Κύριων
Επιλέξιµων
Ενεργειών
(Συλλογή,
Μεταφορά,
Προσωρινή
αποθήκευση,
Μεταφόρτωση,
Επεξεργασία)
και
δευτερεύουσες επιλέξιµες ενέργειες
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

µε

τη

σχετική
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9. ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
(ΦΕΚ Β383/28.3.2006), ΚΥΑ 13588/725

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

10. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
1. Σύγχρονη Τεχνολογία
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

µε

τη

σχετική

µε

τη

σχετική

2. Αξιόπιστη Τεχνολογία
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

3. Ενσωµάτωση
Περιβαλλοντικά φιλικής
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

Τεχνολογίας .

µε

τη

σχετική

4. Ενσωµάτωση στοιχείων καινοτοµίας
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

µε

5. Ύπαρξη
σχετικών
Ευρεσιτεχνίας
Αν ΝΑΙ περιγράψτε
τεκµηρίωση

τη

σχετική

∆ιπλωµάτων

µε

τη

σχετική
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11. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
11.1
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αξιοπιστία Κάλυψης Ιδίας Συµµετοχής

Περιγράψτε µε τη σχετική τεκµηρίωση
.

Υλοποιηµένα
Περιβαλλοντικά
Επενδυτικά Προγράµµατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2

3
Περιβαλλοντικά
Προγράµµατα σε εξέλιξη

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ

Επενδυτικά

1

2

3
Εµπειρία Φορέα Επένδυσης (για
υφιστάµενες επιχειρήσεις) ή εµπειρία
µετόχων
(για
νεοσυσταθείσες
επιχειρήσεις)

1

2

3
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11.2 Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ (ΝΑΙ\ΟΧΙ)

Αν επιλέγεται ΟΧΙ τότε να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για τις απαιτούµενες άδειες
που δεν υφίστανται

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΛΗΨΗΣ
Περιγράψτε µε τη σχετική τεκµηρίωση
ενέργειες που έχουν γίνει και σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η διαδικασία
αδειοδότησης
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12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΒΕΠΕ
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί :
Σε ΒΕΠΕ Περιφέρειας/νοµού Α΄,
Β΄,Γ΄ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Για την επιχείρηση
-ΟΝόµιµος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
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