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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
 
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων 
όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο 
παρόν κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε 
όλους τους τοµείς εκτός από: 
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 
του Συµβουλίου (1)· 

β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης· 

γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία 
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της συνθήκης, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα 
τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει 
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή 
προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες 
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες 
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 
εισαγόµενων· 

στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 
άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 

ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι 
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές 
µεταφορές για λογαριασµό τρίτων· 

η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: 
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της 

συνθήκης ΕΚ (που παρατίθεται παρακάτω), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας· 
β) «µεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από 

την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός 
της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός 
προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ)  «εµπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την 
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης 
στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς 
παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 
δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση· η 
πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές 
λογίζεται ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό 
αυτό χώρο. 

 
Επίσης από τον κλάδο της µεταποίησης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού 
εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:  
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i) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις 
Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία 
(2003/C317/06), και,  

iii) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός 
προσδιορίζεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της Συνθήκης 

1 2 
Κλάση της 

ονοµατολογίας  
των 

Βρυξελλών  

Είδος εµπορεύµατος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζώα ζώντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 Κρέατα  και βρώσιµα παραπροιόντα σφαγίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 Ιχθείς µαλακόστρατα  και µαλάκια. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

05.04 
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα  ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων 
τοιούτων. 

05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα. Μη 
ζώντα  ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά  ζώντα  και προϊόντα ανθοκοµίας.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι .Φλοιοί  εσπεριδοειδών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφές, τείον και αρτύµατα (µπαχαρικά) εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ∆ηµητριακά προϊόντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιίας ,βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις .Σπέρµατα , σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί. 

Βιοµηχανικά  και φαρµακευτικά  φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΕΧ 13.03 
Πηκτίνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.01 

Λίπη χοίρειον υπό την ονοµασία <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπη, λαµβανόµενα 
διά πιέσεως ή τήξεως. 

15.02 Λίπη βοειδών , προβατοειδών και αιγοειδών , ακατέργαστα  ή τετηγµένα, 
περιλαµβανόµενων και των λιπών των λεγοµένων  πρώτης εκθλίψεως.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.03 

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία <<saindoux>> χοιρείου λίπους 
και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή 
παρασκευή τινός. 

          15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα. 
15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη , ακαθάριστα, κεκαθαρµένα ή 

εξηυγενισµένα. 
15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονοµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ΄ουχί 

περαιτέρω  επεξεργασµένα. 
15.13 Μαργαρίνη, αποµίµησης χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη 

παρασκευασµένα. 
15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή 

φυτικών κηρών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστάτων και µαλακίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

17.01 
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκάλαµου, εις στερεάν κατάστασιν. 

17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα µετά 
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φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι. 
17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι. 
17.05 Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς κεχρωσµένα 

(περιλαµβανόµενης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως), 
εξαιρουµένων των χυµών οπώρων µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
18.01 

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα. 

18.02 Κελύφη, φλοιοί µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   20 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπώρων και ετέρων φυτών ή µερών φυτών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  22 

22.04 
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη 
καθ'οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της δια προσθήκης  οινοπνεύµατος. 

22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις 
ανεστάλη τη  προσθήκη οινοπνεύµατος  (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων). 

22.07 Μηλίτης, απίτης , υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως. 
Ex 22.08 
Ex22.09 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοοµετρικού τίτλου, 
Λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα 1 της 
Συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων 
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων 
συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών. 

22.10 Όξος εδώδιµων  και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών  ειδών διατροφής. 

Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

24.01 
Καπνός ακατέργαστος  ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 
45.01 

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. 
Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 
54.01 

Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως 
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα 
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων  ή ρακών 
προερχοµένου λίνου). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 
57.01 

Κάνναβις, (Cannabis sativa) ακατέργαστος ,µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, κτενισµένη 
ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα 
καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχόµενων εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών).  

 
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΚΥΑ  292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β) 

 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
1. ΤΟΜΕΑΣ :       ΚΡΕΑΣ 
 
∆ράση 1.1.: Εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής 
υποδοµής µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την 
βιολογική κτηνοτροφία. 
 
∆ράση 1.2.: Ίδρυση νέων µονάδων σφαγείων δυναµικότητας µέχρι 400 τον. 
κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή 
(πλην Κρήτης και Εύβοιας). 
 
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων, µονάδων  τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων .   
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∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών 
ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 
παραγωγής.  
 
∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο 
την προστασία της δηµόσιας υγείας.  
 
∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή 
χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 
 
∆ράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 
 
∆ράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) 
σαν συµπλήρωση µονάδων σφαγής συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 
  
∆ράση 1.9.: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών 
εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη 
µεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα 
κρέατος) µε σκοπό τη χονδρεµπορία των προϊόντων.   
 
 
2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 
 
∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 
επάρκειας γάλακτος.   
 
∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να 
τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, 
ΠΓΕ της χώρας.  
 
∆ράση 2.3.: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος µε απασχολούµενο δυναµικό 
µικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. €, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω µη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό 
επίπεδο.  
 
∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών 
ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης 
παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
 
∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  
 
∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662



Σελίδα 5 από 10 

 
∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων 
µε βάση τα αυγά.  
 
∆ράση 3.1.4.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων 
που τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές 
εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.  
 
 
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 
∆ράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών 
πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  
 
∆ράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 
 
∆ράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   
 
∆ράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 
πουλερικών. 
 
∆ράση 3.2.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 
πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων µονάδων σφαγής 
πτηνών και κουνελιών.  
 
∆ράση 3.2.6.: Ίδρυση γραµµών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάµενων 
πτηνοσφαγείων.  
 
4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
 
∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης 
- συσκευασία µελιού. 
 
∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε 
ορεινές – νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – 
επεξεργασίας – µεταποίησης βιολογικού µελιού. 
 
∆ράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για 
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
 
Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία 
επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004. 
 
 
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 
 
∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
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∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης 
κουκουλιών. 
 
∆ράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
 
∆ράση 5.4.:   Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 
σαλιγκαριών.  
 
6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
 
∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 
εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  
 
∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
 
∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 
 
∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
ξηραντηρίων δηµητριακών.  
 
∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας 
υφισταµένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων 
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης. 
 
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης 
ρυζιού.  
 
∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής 
επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  
 
∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 
 
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 
 
 
7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Α) Ελαιόλαδο 
 
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
 
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση 
της δυναµικότητας, µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη 
ύλη.  
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 
περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.  
 
∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.  
 
∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 
επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.   
 
∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
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Β)       Άλλα Έλαια  
 
∆ράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
σποροελαιργείων και Βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναµικότητας.    
                      
∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις µελών αναγνωρισµένης 
ΟΕΦ που αφορούν :  
 
A)Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών  
 
B)∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας, µε βάση 
σύστηµα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η 
συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύµφωνη µε τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται 
από την αρµόδια εθνική αρχή.  
 
 
8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 
 
∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς 
αύξηση της δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 
 
∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 
εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και 
µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
 
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και 
νησιώτικες περιοχές 
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας 
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  
 
∆ράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε  
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.  

 
 
9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 
I. Στο επίπεδο της εµπορίας 
 
∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, 
ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και 
ξηρών καρπών. 
 
∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής 
δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών 
(αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  
 
∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών 
καρπών: 
 
II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

 
∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
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Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον 
αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, 
δαµάσκηνα κ.λ.π.) 
 
α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  
 
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων 
µονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και 
αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
την παραγωγή νέων προϊόντων. 
 
- Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών 
(πλην βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών 
φρούτων και λαχανικών.  
 
β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων   
µονάδων χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 
γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  
σύγχρονης τεχνολογίας. 
 
δ) Αποξηραµένων φρούτων 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης 
φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ). 
  
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.  
 
στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, 
χυµοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 
∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 
 
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον 
αφορά:  

• στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών  
• στην παραγωγή νέων προϊόντων  

 
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων 
αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 
 
∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης 
υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης 
οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 
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∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός 
και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προϊόντων 
πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π. 
 
∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 
 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 
 
III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

 
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, 
χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 
 
∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας 
καταναλωτή και γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 
 
∆ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις 
αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 
 
ΙV.      Στον τοµέα των Γεωµήλων 
 
∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε 
υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων 
προϊόντων όπως: 

• προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 
• άλλα νέα προϊόντα  

 
 
 
10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 
 
∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή 
επέκταση υφισταµένων µονάδων. 
 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και 
γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
 
∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα 
διανοµής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  

 
 

11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
 
∆ράση 11.1.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, οι 
οποίες θα εφαρµόσουν HACCP .  
 
∆ράση 11.2.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων 
τυποποιηµένων µειγµάτων ζωοτροφών.   
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∆ράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την µερική κάλυψη 
των αναγκών ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε 
αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, µε δυνατότητα εγκατάστασης µικρού 
παρασκευαστηρίου.  
 
∆ράση 11.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων 
ζωοτροφών µε δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου µόνο σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές.  
 
∆ράση 11.5.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και 
γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
∆ράση 11.6.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής   
ζωοτροφών οικιακών ζώων  και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
 
12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων 
και πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας 
και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 
 
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 
∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης 
και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 
Ως προϊόντα ποιότητας  είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, 
καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται 
κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 

 

ΕΝΟΙΚΙΑ 
Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. 

Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στο 1/3 της 
συνολικής αξίας του µισθώµατος. 

   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ 
Περιλαµβάνει δαπάνες: 

- Ηλεκτρισµού 

- Ύδρευσης 

- Θέρµανσης 

- Σταθερής τηλεφωνίας 

- Κινητής τηλεφωνίας 

- ∆ιαδικτύου 

Σηµείωση: οι λογαριασµοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυµία της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που έδρα της επιχείρησης στεγάζεται σε οικία, το επιδοτούµενο ποσό 
ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής αξίας των λογαριασµών. 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Περιλαµβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυµία της επιχείρησης για αµοιβές 
για νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών 
που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Περιλαµβάνει:  

- ∆απάνες νοµικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης. 

- ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συµβούλους 
µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούµενων στην ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για 
διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Περιλαµβάνει δαπάνες προβολής και διαφήµισης της νέας επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας:  

- σχεδιασµός & παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήµατος / µακετών 

- σχεδιασµός & εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων και αφισών, 
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- διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή 
τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο 
έντυπα,  

- συµµετοχή σε µια (1) κλαδική έκθεση,  

- σχεδιασµός & κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για την δηµιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτς και 
το κόστος ραδιο-τηλεοπτικών διαφηµίσεων.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
Αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα 
υποχρεωτικής ασφάλισης). 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Περιλαµβάνει την αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόµενου 
επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου.  

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  
Περιλαµβάνει δαπάνες για υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης, ατοµικής 
καθοδήγησης και ενδυνάµωσης των επιχειρηµατιών από εµπειρογνώµονες 
συµβούλους µε αντικείµενο (ενδεικτικά): 
 

- οργάνωση διαδικασιών για εφαρµογή του σχεδίου από την επιχείρηση και τις 
πρώτες ενέργειες εφαρµογής του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

- κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών, 
- εισαγωγή και εφαρµογή διαδικασιών παραγωγής,  
- υιοθέτηση µεθόδων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων / 

υπηρεσιών, 
- σχεδιασµός και εφαρµογή ενεργειών προβολής / προώθησης της 

επιχείρησης, 
- υιοθέτηση τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και πιστοποίηση 

προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, 
- εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9000), διεθνώς αναγνωρισµένα οικολογικά πρότυπα και σήµατα (π.χ. 
ECO LABEL) και συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, 
ΕΜΑS). Είναι απαραίτητη η απόκτηση Πιστοποιητικού.  

 
Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευµένος από τον ΕΣΥ∆. Σε 
περίπτωση που τα χρονικά όρια υλοποίησης του προγράµµατος δεν επιτρέπουν την 
απόκτηση πιστοποιητικού, απαραίτητη είναι η προσκόµιση βεβαίωσης επιτυχούς 
επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης. 
 
Επιλέξιµες είναι αποκλειστικά δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικούς 
συµβούλους, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και µόνο στην περίπτωση που δεν συνιστούν 
διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές 
δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές 
νοµικές υπηρεσίες κλπ. Απαιτείται σχετική σύµβαση κατατεθειµένη στη ∆.Ο.Υ. 
εφόσον η ετήσια αµοιβή υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 €.  
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Αφορά δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή/και του 
νεοπροσλαµβανόµενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούµενου / -ης από ανεργία) σε 
πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Περιλαµβάνει αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες 
του έργου και για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου. Ο πάγιος εξοπλισµός 
∆ΕΝ θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραµµα. 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Περιλαµβάνει: 

• δαπάνες ενοικίασης-µίσθωσης εξοπλισµού (leasing), 

• δαπάνες προµήθειας αναλώσιµων υλικών που θα χρησιµοποιήσει η 
επιχείρηση και οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

• δαπάνες προµήθειας πρώτων υλών και ενδιάµεσων προϊόντων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ( αφορά επιχειρήσεις µε 
µεταποιητική δραστηριότητα). 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)  
 

Περιλαµβάνει δαπάνες µισθοδοσίας 12 µηνών (µεικτές αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές) του / των νέου / νέων εργαζοµένου / -νων της επιχείρησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του 
ετήσιου µισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης µέχρις 
εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €. 

 

Επισήµανση: 
1) ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν 

θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την 
επιχείρηση. 

2) Στους λογαριασµούς ∆ΕΗ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη το ΕΕΤΗ∆Ε  
 

Εξόφληση ∆απανών: 
«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να 
ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 
58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει ως ακολούθως : 

1.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ (µε ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές 
της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η 
εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 
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2.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών 
εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη-πωλητή 
αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που 
εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των 
στοιχείων αυτών µε µετρητά. 

3. Η δαπάνη της µισθοδοσίας εξοφλείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 

• Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της 
ενίσχυσης (δικαιούχου) 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) τα 
σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των 
επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) της επιχορηγούµενης 
επιχείρησης καθώς και του προµηθευτή αυτής ή/και βεβαίωση της τράπεζας 
ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο 
του σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) 
καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον 
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής 
απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον 
τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του 
λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της 
Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του 
εξοφλούµενου παραστατικού, (β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και 
extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των 
µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα 
προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) 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). 

• 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 του σώµατος της αντίστοιχης επιταγής. 

• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. 
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) και συναφή µε τις 
ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία.  
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Επισηµαίνεται ότι : 

• ∆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). 

• Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

• Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή του 
αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

• ∆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. 

• 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. 

• Για τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την 
απόφαση για την επιλεξιµότητα 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, το απαιτούµενο 
προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. 
∆ηλαδή: 

1. Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται 
ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού. 

2. Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του 
εξοφλούµενου παραστατικού. 

• Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να ελέγχουν τα 
στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού και να ζητούν από τον 
δικαιούχο, 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 κάθε 
είδους αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχουν το δικαίωµα περικοπής 
εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν 
εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν 
υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα 
εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τις οδηγίες της 
Αρχής Πληρωµής του ΕΣΠΑ 2007- 2013. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΈNTAΞΗ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό το σηµείο υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά ( σκαναρισµένα) µαζί  µε την αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ. 
Τα πρωτότυπα υποβάλλονται µετά την ένταξη και µέχρι την ηµεροµηνία που 
θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 
 
2. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης επιλέξιµης ιδιότητας του δικαιούχου 

(εναλλακτικά κατά περίπτωση): 
• Άνεργες: ∆ελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν 
κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης 
στην περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ 
ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων. 

• Απολυµένες κατά την τελευτ αία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη 
(καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου 
χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης), ή βεβαίωση λήξης σύµβασης 
ορισµένου χρόνου και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία 
πρόσληψης από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης έως την 
ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής της πρότασης στο 
πρόγραµµα. 

• Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία 
(2010,2011,2012). Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ.    

• Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου. 

• Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί 
στο άρθρο 99): Απόφαση πρωτοδικείου υπαγωγής της επιχείρησης στο 
άρθρο 99 

• Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011). 
 

 
3. ∆ικαιολογητικά Προσόντων των Εταίρων 

Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών: 
Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., προσκοµίζεται ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης και βεβαίωση του 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. από την οποία να προκύπτει ότι κατέστησαν 
διπλωµατούχοι. 
Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν στην 
αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. 
αντίστοιχα, για την αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
Αν µεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
µόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό 
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Αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
 
Β) Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας  
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή 
εµπειρία και συνάφεια: 
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   
 
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 
(1) Όταν ο υποψήφιος δεν υποβάλλει επαγγελµατική εµπειρία µε συνάφεια:  
• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, 
αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
(2) Όταν ο υποψήφιος υποβάλλει επαγγελµατική εµπειρία µε συνάφεια απαιτείται 
επιπλέον: 
- Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 
δήλωσης να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα 
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης 
εµπειρίας. 
- Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια 
της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία 
παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευµένη εµπειρία έχει 
αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι 
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
 
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 
Για όλες τις περιπτώσεις είτε υποβάλλει εµπειρία µε συνάφεια είτε όχι. 
 (1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης. 
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Το είδος της 
εµπειρίας είναι δυνατό να προκύπτει και από τη βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα. 
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 
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• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, 
ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το 
αντικείµενο της εµπειρίας και 
• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών 
που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, 
αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 
Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα 
Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς και 
τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 
(όπως ισχύει). 
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης: 
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) 

του ΟΑΕ∆.  
• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.  
 
Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, 
παραγράφους ο υποψήφιος προσκοµίζει: 
(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι 
υποχρεωτική: 
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς 
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.  
(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι 
µη υποχρεωτική: 
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, 
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης 
αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και 
• Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν 
είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου. 
(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου 
φορέα.  
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που 
αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα 
ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα  
 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας  
α. ∆ικαστική Απόφαση 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662



Σελίδα 4 από 12 

Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την 
οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η 
χρονική διάρκεια της παροχής της. 
β. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα 
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί 
ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
προσκοµίζει: 
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της 
Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 
πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του 
υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε το 
φορέα και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και  
(β) Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για 
κάθε ερευνητικό πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής 
του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του 
έργου.  
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια 
της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο 
σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, όπου 
αυτή απαιτείται. 
γ. Προγράµµατα STAGE 
Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης 
εργασιακής εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία 
πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος, 
εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆. 

 
Γ) Επαγγελµατική κατάρτιση  
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε 
πιστοποιηµένους φορείς από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (πρώην  ΕΚΕΠΙΣ) 
 

 
4. ∆ικαιολογητικά µοριοδότησης (εναλλακτικά κατά περίπτωση): 
i. Γυναίκες για τις οποίες προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα ότι το 

συνολικό εισόδηµα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό 
ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011). Οι 
έγγαµες που υποβάλουν ατοµική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να 
προσκοµίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Για όσες νοµίµως δεν 
υποβάλλουν  φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη από τη 
∆.Ο.Υ. 

ii. Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα 
θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσηµη µετάφραση) 

iii. Γυναίκες µε ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο/-α που 
ανήκουν στην οµάδα των Αµεα 
Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο (σε 
ισχύ τρέχοντος έτους), µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας 
τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. ∆εν γίνεται δεκτή 
Απόφαση / Βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι το άτοµο µε Αναπηρία είναι 
«ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία» 
Εάν πρόκειται για σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην οµάδα των Αµεα και 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα 
θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσηµη µετάφραση) 
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iv. Γυναίκες - µέλη οικογενειών µε άνεργο - απολυµένο τουλάχιστον ένα ακόµη 
µέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο µέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής 
διαβίωσης) και µε συνολικό οικογενειακό εισόδηµα που δεν υπερβαίνει το 
οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα µε τον αριθµό των οικογενειακών µελών 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα 
θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσηµη µετάφραση) 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011). Οι 
έγγαµες που υποβάλουν ατοµική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να 
προσκοµίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Για όσες νοµίµως δεν 
υποβάλλουν  φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη από τη 
∆.Ο.Υ. 
Για το σύζυγο / τέκνο /-α  Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

v. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραµµένες πάνω από 12 µήνες 
στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ 
Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆. ότι είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης. 

vi. Μητέρες µονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγµένες / σε διάσταση / 
χήρες, µε τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο ανήλικο τέκνο, συµπεριλαµβανοµένων 
των ανάδοχων µητέρων) 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και 
o  σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι διαζευγµένη, απαιτείται και 

αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν  αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, 

o  σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και 
αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. 
φορολογική δήλωση) 

o  σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι άγαµη µητέρα, απαιτείται και 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού 

o  σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται και 
αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή  οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της 
Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου 

o  σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική 
πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, 

vii. Γυναίκες θύµατα trafficking ή οικογενειακής βίας 
Βεβαίωση από αναγνωρισµένη δοµή υποστήριξης θυµάτων trafficking ή 
οικογενειακής βίας. 

viii. Ωφελούµενες γυναίκες από Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για 
Ευάλωτες Οµάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 
προσαρµοσµένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)  
Για ΤοπΕΚΟ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Η Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη θα πρέπει να περιλαµβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριµένων 
Αναπτυξιακών Συµπράξεων που υλοποιούν το πρόγραµµα, ο οποίος είναι 
διαθέσιµος στην ιστοσελίδα  www.keko.gr,  
Για ΤοπΣΑ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις εγκεκριµένες Αναπτυξιακές Συµπράξεις που 
υλοποιούν το πρόγραµµα,  ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα: 
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1 

 
Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εµπίπτουν σε περισσότερες από µία κατηγορίες, θα 
πρέπει να δηλώσουν µόνο µία κατηγορία της επιλογής τους.  
 
Κατά την υποβολή σε έντυπη µορφή η πρόταση, όπως αυτή θα έχει παραχθεί 
µέσω της υποβολής της στη φόρµα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, 
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πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, µε τις 
ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής: 
 Η πρόταση ή µέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς έγκριση 

χρηµατοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί και δεν θα 
χρηµατοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα. 

 Έχει υποβληθεί µία µόνο πρόταση του έργου και σε µια µόνο υποδράση στο 
παρόν κύκλο του Προγράµµατος. 

 Έλαβα σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος. 
 Αποδέχοµαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 

αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 
 Όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν µε την 

ηλεκτρονική µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή 
είναι πλήρη, αληθή και ακριβή. 

 Συµφωνώ στην δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας, του τίτλου της πράξης 
και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων 
που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΕ, 
www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

 Η επιχείρηση αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία µε την 
ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της 
πρότασης (Εκθέσεις Προόδου/Αιτήµατα Πληρωµής και Ολοκλήρωσης κλπ) 
δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω ηλεκτρονικών εντύπων όπως 
αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ. 

 Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, 
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis) έχει 
λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν 
επιχειρήσεις) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 
ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) σε περίοδο µέσα σε µία τριετία (τρέχον 
οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την 
ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης. 

 Αποδέχοµαι ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλωθεί στο 
Έντυπο Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή / και την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και όσα 
λαµβάνονται από αυτούς θα επέχουν  θέση επίσηµων εγγράφων. 

 Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου, µετά 
την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω 
εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 Αποδέχοµαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου, από το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS και τα 
συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.   

 Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν, θα διατηρηθούν για το χρονικό 
διάστηµα που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

 Αποδέχοµαι την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 
 
Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (στην ηµεροµηνία 
που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης) 
 
1. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης επιλέξιµης ιδιότητας του δικαιούχου για τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 
• Άνεργες: ∆ελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση 
από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων. 
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• Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει 
αναγγελία πρόσληψης από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης έως 
την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης.  

 
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟY και όλες οι τυχόν µεταβολές. 
 
3. ∆ικαιολογητικά νόµιµης υπόστασης: 
Για Ε.Π.Ε.: Τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν 
τροποποιήσεών του.  
Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης κατατεθειµένο στο αρµόδιο 
πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
4025/2012: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 
Για Συνεταιρισµούς του Ν. 1667/1986: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή 
αίτηση καταχώρισης στο µητρώο συνεταιρισµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. 
Για ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του επιχειρηµατία και 
όλες τις τυχόν µεταβολές.  
Για λοιπές νοµικές µορφές προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
 
4. ∆ικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας 
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη 
νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Σε περίπτωση που 
δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκοµίζεται πιστοποιητικό από το 
αρµόδιο επιµελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι η 
επιχείρηση δεν εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας. 
Το ως άνω δικαιολογητικό πρέπει να προσκοµιστεί το αργότερο µέχρι πριν την 
πρώτη εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης. 
 
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου 
Τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.  
Σε περίπτωση µίσθωσης απαιτείται µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο 
υλοποίησης του σχεδίου ή παραχωρητήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. όταν 
ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθµού. 
 
6. Στοιχεία νέου απασχολούµενου προσωπικού  

• ∆ελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου (πριν την πρόσληψη) ή βεβαίωση 
από τον ΟΑΕ∆ ότι  είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ανέργων πριν την 
ηµεροµηνία πρόσληψης. 

• Ή καταγγελία σύµβασης του προηγούµενου εργοδότη και βεβαίωση του 
ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ηµεροµηνία 
καταγγελίας της σύµβασης έως την ηµεροµηνία πρόσληψης. 

• Αντίγραφο θεωρηµένης από την επιθεώρηση εργασίας κατάσταση 
προσωπικού 

• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕ∆ 
• Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων 
 

Επιπλέον υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή τα οποία είχαν 
υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή στη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής και 
αναφέρονται παραπάνω στο Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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Γ)  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (20% , 50%, 100%) 
• Παραστατικά τιµολόγησης δαπανών (Τ.Π., Τ.∆.Α., Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ιδιωτικό 

συµφωνητικό µίσθωσης, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, λογαριασµός κοινοχρήστων µε 
ανάλυση για τη δαπάνη θέρµανσης, κ.α.). 

 
• ∆ελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται 

 
• Ιδιωτικά συµφωνητικά έργου/ Συµβάσεις (θεωρηµένα από ∆.Ο.Υ. εφόσον η 

συµφωνηθείσα ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €). 
 

• Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές Αποδείξεις, εξόφληση µέσω 
τραπέζης, παραστατικά εξόφλησης της τράπεζας, κ.α. όπως αυτά 
αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά) 

 
• Όλες οι ΑΠ∆ από το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του 2012 έως την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης έργου (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση). Σηµειώνεται ότι 
θα πρέπει να διατηρούνται τα ΕΜΕ του 2012 καθόλη την διάρκεια του έργου 
έως την τελευταία πράξη του έργου (π.χ. τελευταία πληρωµή δαπάνης, 
έκδοση άδειας λειτουργίας, κλπ). Επίσης, σε περίπτωση δηµιουργίας νέας 
θέσης εργασίας θα πρέπει το άθροισµα των ΕΜΕ, κατά τη διάρκεια 
υποχρέωσης διατήρησης αυτής, να είναι µεγαλύτερο τουλάχιστον κατά µία 
µονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2012.  
 

• Ε7 της/των διαχειριστικής/ών χρήσης/εων έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
έργου 

 
• Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια 

αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκοµισθέντα παραστατικά και 
δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

• Λοιπά συνοδευτικά έγγραφα απαιτούµενα κατά περίπτωση. 
 
Παραστατικά δαπανών 
Όλα τα παραστατικά δαπανών προσκοµίζονται πρωτότυπα προκειµένου να 
σφραγιστούν και αντίγραφα αυτών. 
 
Ειδικότερα: 
 
ΕΝΟΙΚΙΑ 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης επαγγελµατικής στέγης κατατεθειµένο στην 
∆ΟΥ 

• Παραστατικά εξόφλησης ενοικίου (καταθετήρια στον λογαριασµό του 
ιδιοκτήτη, απόδειξη είσπραξης για την εξόφληση του ενοικίου) 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ 

• Έντυπο λογαριασµού ∆ΕΚΟ στην επωνυµία της επιχείρησης (περιλαµβάνει 
δαπάνες ηλεκτρισµού, ύδρευσης,θέρµανσης,σταθερή τηλεφωνία,κινητή 
τηλεφωνία και διαδίκτυο)  

• Αναλυτικός λογαριασµός κοινοχρήστων, µε ανάλυση για τη δαπάνη 
θέρµανσης ή τα σχετικά µε την προµήθεια πετρελαίου παραστατικά 
τιµολόγησης (τιµολόγια αγοράς στην επωνυµία της επιχείρησης και δελτία 
αποστολής) και εξόφλησης,  σε περίπτωση το επιχειρηµατικό σχέδιο 
περιλαµβάνει δαπάνη θέρµανσης   

• Εξόφληση των ως άνω λογαριασµών  
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∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

• Παραστατικά τιµολόγησης στην επωνυµία της επιχείρησης (Τιµολόγια 
Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις νοµικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών 
που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης 

• Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιµολόγησης 
(καταθετήρια σε τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό (θεωρηµένα από ∆.Ο.Υ. εφόσον η συµφωνηθείσα 
ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις υπηρεσίες που θα σας 
παρασχεθούν προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η έναρξη της 
επιχείρησης. 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Παραστατικά τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών (Τιµολόγια Παροχής 
Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) από λογιστή ή/και δικηγόρο για 
τις υπηρεσίες που θα παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού 
σχεδίου. 

• Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιµολόγησης (καταθετήρια σε 
τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό (κατατεθειµένο στην ∆ΟΥ θεωρηµένα από ∆.Ο.Υ. 
εφόσον η συµφωνηθείσα ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

 
ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

• Παραστατικά τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών (Τιµολόγια Παροχής 
Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις υπηρεσίες που θα 
παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιµολόγησης (καταθετήρια σε 
τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό (κατατεθειµένο στην ∆ΟΥ θεωρηµένα από ∆.Ο.Υ. 
εφόσον η συµφωνηθείσα ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

• Αποδεικτικά καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του επιχειρηµατία  
• Παραστατικά εξόφλησης αυτών. 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING/ COACHING KAI 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

• Παραστατικά τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών (Τιµολόγια Παροχής 
Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις υπηρεσίες που θα 
παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιµολόγησης (καταθετήρια σε 
τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό (κατατεθειµένο στην ∆ΟΥ θεωρηµένα από ∆.Ο.Υ. 
εφόσον η συµφωνηθείσα ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

• Παραστατικά τιµολόγησης της κατάρτισης 
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• Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιµολόγησης 
(καταθετήρια σε τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

• Βεβαίωση / πιστοποιητικό κατάρτισης του πιστοποιηµένου από το ΕΚΕΠΙΣ 
φορέα, από τον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση.  

 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

• Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραµµένο από το λογιστή και το 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης µε τις διενεργηθείσες αποσβέσεις 
παγίων για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου και τα οποία δεν 
έχουν επιχορηγηθεί από κανένα πρόγραµµα. 

• Αντίγραφα των τιµολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι 
αποσβέσεις 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ/ LEASING  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

• Παραστατικά αγοράς αναλώσιµων υλικών, πρώτων υλών ή/και ενδιάµεσων 
προϊόντων 

• Συµφωνητικό µίσθωσης εξοπλισµού σε περίπτωση ενοικίασης – µίσθωσης 
εξοπλισµού (leasing) ( θεωρηµένο στη ∆ΥΟ σε περίπτωση που η 
συµφωνηµένη ετήσια αµοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €). 

• Παραστατικά εξόφλησης των παραπάνω δαπανών (καταθετήρια σε τράπεζα, 
επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.) 

 
∆ΑΠΑΝΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Μισθοδοτικές καταστάσεις σφραγισµένες και υπογεγραµµένες από τον 
λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστηµα κατά το 
οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.  

• Αποδείξεις πληρωµής µισθοδοσίας στον εργαζόµενο ή καταθετήριο σε 
τραπεζικό λογαριασµό του εργαζόµενου ή επιταγή. 

• Αποδεικτικά καταβολής εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών 
• Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης. 
• Υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής για το χρονικό διάστηµα 

µεταξύ της τελευταίας κατατεθειµένης ΑΠ∆ και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης 
του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει µεταβληθεί το απασχολούµενο 
προσωπικό σε βαθµό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης 
της απασχόλησης.    

 
 
Απώλεια παραστατικού 
Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης ο ∆ικαιούχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίσει: α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών µε 
εµφανή τη σφραγίδα του προµηθευτή στο παραστατικό και την ένδειξη "ακριβές 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου’’ και β) Υ.∆. Ν1599/86 µε θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου, σύµφωνα µε το σχετικό 
υπόδειγµά µας περί απώλειας. 
Για την ολοκλήρωση του Οικονοµικού Αντικειµένου απαιτείται η λογιστική απεικόνιση 
των δαπανών που αφορούν την υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων: 
 
 
Βιβλία Γ’ Κατηγορίας 
 

• Αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των τεταρτοβάθµιων 
λογαριασµών των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου (και των 
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αναλυτικών καταστάσεων των δαπανών αυτών όπου αυτό απαιτείται κατά 
περίπτωση). 

 
• Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων της καταχώρησης των δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου και των εξοφλήσεων τους. 
 

• Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων καταχώρησης της τυχόν λήψης 
προκαταβολής ή  ενδιάµεσης πληρωµής (το αργότερο κατά τον έλεγχο 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου). 

 
• Αντίγραφο του Μητρώου / Βιβλίου Παγίων της επιχείρησης,  σφραγισµένο και 

υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης, 
όπου εµφανίζονται τα πάγια της επιχείρησης (προσκοµίζεται µόνο στην 
περίπτωση που το σχέδιο περιλαµβάνει αποσβέσεις παγίων). 

 
Βιβλία Β’ Κατηγορίας 
 

• Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (και των αναλυτικών 
καταστάσεων των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση), στα οποία 
έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά των δαπανών της επένδυσης. 

 
Αντίγραφο του Μητρώου / Βιβλίου Παγίων της επιχείρησης, όπου εµφανίζονται τα 
πάγια της επιχείρησης. 
 
 
∆) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (25%,50%,100%) 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ηµέρες 
αφότου προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα µας). 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ηµέρες 
αφότου προσκοµιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα µας).  

• Πρακτικό (µε σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει 
εκχωρηθεί η επιχορήγηση– εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση – ως εξής: 

o Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ 
o Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή/νόµιµο εκπρόσωπο για ΟΕ, ΕΕ 
και ατοµική επιχείρηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από 
δηµόσια αρχή,  
ή σε περίπτωση εκχώρησης 
o Σύµβαση εκχώρησης µε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα* 

• Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας (για ΟΕ, ΕΕ) ή 
ΦΕΚ (για  ΕΠΕ) η βεβαίωση από την αρµόδια ∆ΟΥ (για ατοµικές), για όσες 
µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών του ελέγχου έως σήµερα. 

• Εφόσον δεν έχουν λάβει χώρα τροποποιήσεις βεβαίωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας (Περιφέρεια για ΑΕ και Πρωτοδικείο για τις υπόλοιπες εταιρίες) 
περί µη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ηµεροµηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών ελέγχου έως σήµερα. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις  
Υπεύθυνη ∆ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι δεν έχουν µεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατοµικής 
επιχείρησης από την ηµ/νια υποβολής έως σήµερα. 

• Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας (Νοµαρχία για ΑΕ και Πρωτοδικείο για τις 
υπόλοιπες εταιρίες) περί τροποποιήσεων του καταστατικού.** 

• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης. **  
• Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση. ** 
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• Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατοµικών επιχειρήσεων). 
** 

• Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατοµικών 
επιχειρήσεων). ** 

• Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο µετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η 
σηµερινή µετοχική σύνθεση (µόνο ΕΠΕ). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του Νόµιµου 
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που βρίσκεται παρακάτω. Η δήλωση συµπληρώνεται µόνο για 
προγράµµατα de minimis τα οποία εγκρίθηκαν είτε το έτος 2012, είτε τα δύο 
προηγούµενα (2010-2011).  

• Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ατοµικού / εταιρικού λογαριασµού, σύµφωνα µε 
το παρακάτω υπόδειγµα, θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του 
Νόµιµου Εκπροσώπου. 

• Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-05-
92. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο τιµολόγιο είναι τα εξής: 

o Επωνυµία: ΕΦΕΠΑΕ 
o Επάγγελµα: ∆ιαχείριση Προγραµµάτων 
o ∆ιεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113 
o Πόλη: Αθήνα 
o ΑΦΜ: 998406973 
o ∆ΟΥ: Ψυχικού 
o Αιτιολογία: Είσπραξη Προκαταβολής/ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ 

∆ΟΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  για το πρόγραµµα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» , 
Κωδικός Έργου: ΧΧΧΧΧ 

o Η ηµεροµηνία που καταχωρείται είναι αυτή της αποστολής των 
δικαιολογητικών στο φορέα. 

• Αθεώρητη Απόδειξη είσπραξης σφραγισµένη από την επιχείρηση, µε 
αναγραφή του ποσού που θα λάβει η επιχείρηση και ηµεροµηνία ίδια µε αυτή 
του τιµολογίου επιχορηγήσεων. 

 
Σηµείωση :Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται µαζί µε την εγγυητική 
επιστολή  και στην  περίπτωση λήψης προκαταβολής. 
 
*Επισηµαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέµενο µε το ποσό της 
εκχώρησης, δε µπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας δηµόσιας 
χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης δε µπορείτε να λάβετε προκαταβολή. 
**Όλες οι βεβαιώσεις από το Πρωτοδικείο (ή και την Περιφέρεια) πρέπει να έχουν 
ηµεροµηνία ίδια ή µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος 
προκαταβολής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 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 ευρώ 
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

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 ευρώ. 

 

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 
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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 χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της 
επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1250000 ευρώ· 

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 ευρώ και λιγότερο από 5000 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 θεωρείται 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. 
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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. 

 

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 εξοµοιούνται 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. 
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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. 

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 
συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς 
και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 
% των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές 
επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους 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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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). 
 
Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis):  
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1998/2006 
της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για 
στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (δηµοσιευµένος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28/12/2006, σελ.5). 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
 
Ι) Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ενσωµατώνει συµπληρωµένο στο Έντυπο 
Υποβολής πίνακα µε τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Στοιχεία Προκήρυξης  
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Συγχρηµατοδοτούµενο Συγχρηµατοδοτούµενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Κωδικός ΕΣΠΑ  Αν το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο θα εισάγεται σχετικός 

αριθµός.  
ΕΠ Κωδικός Κωδικός Επιχειρησιακού προγράµµατος.  
Άξονας Κωδικός Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας.  
Φορέας Κωδικός Φορέας Προκήρυξης (για κάθε διακριτή προκήρυξη) 
Κωδικός Προκήρυξης Κωδικός Προκήρυξης 
Είδος Αξιολόγησης Άµεση / Συγκριτική 
Ηµεροµηνία έναρξης Υποβολής Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Περίοδος Υποβολής Σε ηµέρες ο χρόνος υποβολής. ∆ιαφορά των δύο παραπάνω 

ηµεροµηνιών 
Ηµεροµηνία έναρξης Αξιολόγησης Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Ηµεροµηνία λήξης Αξιολόγησης Ηµεροµηνία λήξης αξιολόγησης αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Περίοδος Αξιολόγησης Σε ηµέρες ο χρόνος αξιολόγησης. ∆ιαφορά των δύο 

παραπάνω ηµεροµηνιών 
Ηµεροµηνία Έναρξης Επιλεξιµότητας Ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των επενδυτικών 

δαπανών σύµφωνα µε τους όρους της οικείας προκήρυξης και 
των τροποποιήσεων αυτής 

Ηµεροµηνία λήξης Επιλεξιµότητας Ηµεροµηνία λήξης επιλεξιµότητας των επενδυτικών δαπανών 
σύµφωνα µε τους όρους της οικείας προκήρυξης και των 
τροποποιήσεων αυτής 

Τίτλος προκήρυξης Τίτλος προκήρυξης 
Ποσό Συνολικό διατιθέµενο ποσό για την συγκεκριµένη δράση 

(∆ηµόσια ∆απάνη) 
Αρ. Πρωτοκόλλου Αριθµός ΦΕΚ Προκήρυξης 
Ηµερ. Πρωτοκόλλου ηµεροµηνία ΦΕΚ Προκήρυξης 
Ηµερ. Ολοκλήρωσης Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης της Προκήρυξης 
Καθεστώς Ενίσχυσης Κείµενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το µέτρο ενίσχυσης 
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(Κανονισµός – Κατευθυντήριες  Γραµµές –    π.χ. Γ.Α.Κ., Καν. 
794 κ.α.) - Άρθρο κανονισµού στο οποίο αναφέρεται η 
ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ. στον Γ.Α.Κ.) 

Αριθµός Κοινοποίησης Αριθµός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του καθεστώτος 
στην Ε. Επιτροπή 

Αριθµός Απόφασης Έγκρισης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αριθµός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης 

Αριθµός δικαιούχων Αριθµός δυνητικών δικαιούχων που χρηµατοδοτεί η 
προκήρυξη 

Αριθµός Κοινότητας I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η 
σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του ΓΑΚ) 

Τοµέας Τοµέας (π.χ. αναφορά στον τοµέα όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας) 

Περιγραφή ∆ράσης Συνοπτική περιγραφή του µέτρου ενίσχυσης ή της 
µεµονωµένης ενίσχυσης 

Τύπος Ενίσχυσης Ad hoc ενίσχυση ή µέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο 
Συνδυασµένη Ενίσχυση Συνδυασµένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Είδος Ενίσχυσης Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – 

Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεµατικά – επιχορήγηση 
µισθολογικού κόστους κ.λ.π.) 

ΑΜΕΑ Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ εργαζοµένων 
µε αναπηρία 
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ΙΙ) Κατά την υποβολή της πρότασης οι υποψήφιοι επενδυτές υποβάλουν 
συµπληρωµένα τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS)1 

 
….δηλώνω ότι: 
 
 
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει πρόταση 
(αιτούσα) συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν συνεργαζόµενων και συνδεδεµένων2 µε 
αυτήν επιχειρήσεων µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα, έχει 
λάβει κατά τα δύο προηγούµενα έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος τις κάτωθι 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας:  

 

* Ολοκληρωµένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 
 

 
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραµµα 
«…..», αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η επιχείρηση 
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες2 µε αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούµενα 
οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως 
ηµεροµηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση 
ένταξης) ή σύµβασης κατά περίπτωση.  
Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει 

οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος 

σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες 

επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας µε βάση το 

άρθρο 2.5 του ΕΚ 1998/2006. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία 

ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 

 
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 
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Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) 
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

 

 
Hµεροµηνία:   ……    20…. 

Ο/ ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

                                      
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 
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Στοιχεία Επιχείρησης 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Επωνυµία Επιχείρησης Επωνυµία Επιχείρησης 
∆ιακριτικός Τίτλος  ∆ιακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει 
Κωδικός κυρίας ∆ραστηριότητας Κωδικός ∆ραστηριότητας µε βάση την κωδικοποίηση ΚΑ∆ 

2008  
Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ. Επιχείρησης 
∆.Ο.Υ. ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
Τοµέας ∆ραστηριότητας Πχ. Μεταποίηση, Τουρισµός, Υπηρεσίες κ.α.  
Χώρα Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
Περιφέρεια Έδρας Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
Νοµός Έδρας Νοµός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
∆ήµος Έδρας ∆ήµος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Έδρας ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα έδρας της επιχείρησης που θα 

ενισχυθεί 
Οδός Οδός Έδρας 
Αριθµός Αριθµός διεύθυνσης Έδρας 
ΤΚ Τ.Κ. ∆ιεύθυνσης Έδρας 
Τηλέφωνο Τηλέφωνο επιχείρησης 
FAX Fax επιχείρησης 
Email Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο επιχείρησης  
Website Ιστοχώρος Επιχείρησης 
Νοµική Μορφή Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατοµική κ.λ.π.  
Αριθµός απασχολούµενων στην Επιχείρηση Αριθµός υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης κατά την 

έγκριση σε Ε.Μ.Ε. 
Υπο σύσταση / Υφιστάµενη επιχείρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Είδος Βιβλίων Α,Β,Γ, Μη τήρηση 
Επωνυµία Νοµίµου εκπροσώπου – 
διαχειριστή 

Επωνυµία διαχειριστή ή δ/ντα συµβούλου ή άλλου φυσικού 
ή νοµικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Όνοµα Νοµίµου εκπροσώπου – διαχειριστή Όνοµα διαχειριστή ή δ/ντα συµβούλου ή άλλου φυσικού ή 
νοµικού πρνσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Θέση στην επιχείρηση Θέση στην επιχείρηση 
ΑΦΜ Νοµίµου εκπροσώπου – διαχειριστή Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντα συµβούλου ή άλλου φυσικού ή 

νοµικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 
Έγγραφο ταυτοποίησης Νοµίµου 
εκπροσώπου – διαχειριστή 

Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατήριο 

Τηλέφωνο Νοµίµου εκπροσώπου – 
διαχειριστή 

Τηλέφωνο 

Μέγεθος Επιχείρησης Μέγεθος της επιχείρησης (0.Πολύ µικρή, 1. µικρή, 2. µεσαία, 
3. µεγάλη, 4. Πολύ µεγάλη). Λίστα Τιµών 

Αντικείµενο δραστηριότητας Επιχείρησης Περιγραφή αντικειµένου δραστηριότητας επιχείρησης 
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Στοιχεία Μετόχων  
Στοιχεία µετόχων / εταίρων > 25%  και ποσοστά συµµετοχής του κάθε ενός εξ΄αυτών  
 
Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
ΑΑ Μετόχου Αύξων Αριθµός 
Είδος Προσώπου Φυσικό / Νοµικό 
Επώνυµο / Επωνυµία Επώνυµο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυµία αν είναι 

Νοµικό Πρόσωπο 
Όνοµα Όνοµα αν είναι φυσικό πρόσωπο 
Πατρώνυµο Πατρώνυµο αν είναι φυσικό πρόσωπο 
Α.Φ.Μ. ΑΦΜ Νοµικού ή Φυσικού Προσώπου 
Κ.Α.∆. Νοµικού Προσώπου. Κ.Α.∆ Νοµικού Προσώπου 
Έγγραφο Ταυτοποίησης Α∆Τ ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου Φυσικού Προσώπου. 
Ποσοστό Συµµετοχής Από 0-100 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Πατρώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 

 
 
Στοιχεία Συνεργαζόµενων / Συνδεδεµένων  Επιχειρήσεων 
 
Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
ΑΦΜ Ενισχύοµενης Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
ΑΑ Επιχείρησης Αύξων Αριθµός Συνεργαζόµενης – Συνδεδεµένης 

Επιχείρησης 
Επωνυµία Επιχείρησης  
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  
Κ.Α.∆. Επιχείρησης  
Ποσοστό Συµµετοχής Από 0-100% 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου  
Πατρώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου  
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου 
Εκπροσώπου 
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ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαµβάνουν 
ενίσχυση υποβάλουν συµπληρωµένα τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Επενδυτικό Σχέδιο 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Συγχρηµατοδοτούµενο έργο  Συγχρηµατοδοτούµενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης Περιγραφή επενδυτικής πρότασης (Φυσικό αντικείµενο) 
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθµός πρότασης  
ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
Κωδικός Προκήρυξης Η προκήρυξη στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο. 
Αιτούµενος Προϋπολογισµός Π/Υ επένδυσης/πρότασης 
Επιχορηγούµενος/ Ενισχυόµενος 
Προϋπολογισµός 

Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 

Ποσοστό Ενίσχυσης Ένταση ενίσχυσης 
∆ηµόσια Επιχορήγηση Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναµο επιχορήγησης 
Χώρα Τόπου εγκατάστασης Χώρα στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης Περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
Νοµός Τόπου εγκατάστασης Νοµός στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
∆ήµος Τόπου εγκατάστασης ∆ήµος στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τόπου εγκατάστασης ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα στην οποία πραγµατοποιείται η 

επένδυση 
Οδός Τόπου εγκατάστασης Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
Αριθµός οδού τόπου εγκατάστασης Αριθµός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης Χαρακτηρισµός περιοχής (περιοχή 87 (α), µικρό νησί του 

Αιγαίου, ορεινός όγκος 
Αριθµός νέων απασχολουµένων Αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται  

από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε. 
ΚΑ∆ Ενίσχυσης Κύριος Κωδικός ∆ραστηριότητας που ενισχύεται 
Είδος ενίσχυσης  (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – Εγγυήσεις - 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά – επιχορήγηση µισθολογικού 
κόστους κ.λ.π.) 

Ηµεροµηνία έγκρισης Ηµεροµηνία έγκρισης επένδυσης για χρηµατοδότηση.  
Συµπληρώνεται η Ηµεροµηνία έκδοσης της ∆ιοικητικής 
Πράξης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης για την κάθε 
επένδυση. Αν δεν υπάρχει συµπληρώνεται η Ηµεροµηνία 
Υπογραφής Σύµβασης 

Ηµεροµηνία έναρξης υλοποίηση της 
επένδυσης 

Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 
 

Ηµεροµηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
επένδυσης 

Ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δηµιουργία εννόµου 
δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) – Θα συµπληρώνεται 
κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ηµεροµηνία εκταµίευσης ενίσχυσης Ηµεροµηνία εκταµίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να 
καταγράφονται πάνω από µία εκταµίευση θα εισάγονται 
όλες. – Θα συµπληρώνεται κατά την φάση της 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Είδος Εκταµίευσης Είδος εκταµίευσης (προκαταβολή, ενδιάµεση εκταµίευση, 
αποπληρωµή, κ.α.). – Θα συµπληρώνεται κατά την φάση 
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της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.  
Ποσό Εκταµίευσης Ποσό της ∆ηµόσιας Επιχορήγησης που εκταµιεύθηκε 
Φορέας Χρηµατοδότησης Φορέας Χρηµατοδότησης 
Ολοκληρωµένο έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Επιλέξιµες ∆απάνες Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθµός πρότασης 
Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιµης 
Ενέργειας/∆απάνης 

Αρίθµηση Ενεργειών / ∆απανών  

Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιµης 
Ενέργειας/∆απάνης 

Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική, 
Εισαγωγή Καινοτοµίας κ.λ.π. 

Ποσό Πόσο ∆ηµόσιας Επιχορήγησης ανά ∆απάνη/Ενέργεια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662



 
 

Εταίροι ΕΦΕΠΑΕ 
 

 
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΕ∆ΕΠ) 

∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ  
Τηλέφωνα/FAX: 2421076894/24210 29320 
e-mail:aedep@aedep.gr  
Ιστοσελίδα:www.aedep.gr 
Χωρική αρµοδιότητα: Θεσσαλία 

 
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (∆ΕΣΜΟΣ) 

∆ιεύθυνση:Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
Τηλέφωνα/FAX: 2531035916/2531072328 
e-mail:desm-123@otenet.gr  
Ιστοσελίδα: www.desm-os.gr 
Χωρική αρµοδιότητα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

 
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ) 

∆ιεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ  
Τηλέφωνα/FAX: 2610622714/2610277830 
e-mail:efd@patrascc.gr  
Ιστοσελίδα:www.diaxeiristiki.gr 
Χωρική αρµοδιότητα: ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά 

 
 (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) 

∆ιεύθυνση:Γιαµαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202,ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλέφωνα/FAX: 2810302400/2810344107 
e-mail:info@ank.gr  
Ιστοσελίδα:www.ank.gr 
Χωρική αρµοδιότητα: Κρήτη 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662


