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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΜΗΔΧΝ 

 

ΑΔ Αξρή Διέγρνπ: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή νληφηεηα, 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, 

ε νπνία νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξαµµα θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Αλάθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

ΑΠΙ Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ 

θαη αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζην 

πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο µεηξήζηµνπο 

ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέλ 

Πνζό 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή 

ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ 

νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο 

ή ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο. 

Γεκόζηα Γαπάλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε 

ζπµµεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ ή 

ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, µίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 

αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 

2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31
εο

 

Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  λνείηαη σο παξεκθεξήο 

δαπάλε. 

Γεκνζηνλνκηθή Γηόξζσζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 

έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη αλάινγε 

ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνύρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 

έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ 

ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα 

ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην νπνίν 

θαζνξίδεη µηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ 

πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνµή ελφο Σαµείνπ ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 

2007-2013», µε ηε ζπλδξνµή ηνπ Σαµείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΟΠΔ/ΤΠΑΝ Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δληζρχζεσλ: χζηεκα πνπ ζα αλαπηχμεη θαη 

ζα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο  γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

εληζρχζεσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηεί, ην νπνίν ζα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν µε ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν 

αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 
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(ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην Ν.3614/07 (άξζξν 4 παξ. 4γ): 

Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ 

επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί θαζήθνληα γηα 

ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ 

πξάμεηο. Ωο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή αλαπηπμηαθή 

αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπνίνο, 

κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη 

θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηε 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα 

δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 

ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε 

αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ 

ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρή 
Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ (ρσξίο δαλεηζκφ) πφξσλ έλαο Γηθαηνχρνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Σα έληππα, πνπ 

κε επζχλε ηεο ΓΑ ή ηνπ  θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ.. 

Παξαηππία Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα 

δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ 

θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Πξάμε Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

Πξνρξεκαηνδόηεζε 

πξνγξάκκαηνο   

Γηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν  αλαιακβάλεη πξνζσξηλά ηελ θαηαβνιή 

ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζε Γηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληνπίδεηαη θαζπζηέξεζε ζηε ξνή 

πφξσλ απφ ην ΠΓΔ  

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη 

βαζηθνί θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα είλαη ε 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 

(ΦΔΚ 540 Β). 
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ΜΑΪΟ  2009 

 

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» 

 

ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Σν Πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» απνηειεί κηα επηκέξνπο 

πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ.ΑΝ.ΗΗ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε ν ηνκέαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο λα απνηειέζεη πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε ρψξα θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ηελ 

ρξνληθή  πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 2007 - 2003 κε  πξνυπνινγηζκφ Γεκφζηαο Γαπάλεο 

30.000.000,00 €. 
Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

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

Γεκφζην. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα: 

1. Πνζφ 11.287.378,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

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

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001).  

2. Πνζφ 10.244.337,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο 

3. Πνζφ 3.057.156,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

4. Πνζφ 385.253,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

5. Πνζφ 4.865.714,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο 

Διιάδαο 

6. Πνζφ 160.162,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ 

 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ  

πξνηάζεηο ηνπο γηα έληαμε έξγσλ ζην Πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ» θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ παξφληνο «Οδεγνχ Δθαξκνγήο», ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

  2 

1 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΙΥΤΗ 

  

1.1 Σν ΔΠΑΝ ΙΙ ζπλνιηθά 

 

Κεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 (ΔΠΑΝ ΗΗ) είλαη ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο 

θαηλνηνκηθφηεηαο. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ  ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη ηξεηο : 

 Δζληθνί πφξνη,  

 Kνηλνηηθνί πφξνη, 

 Ηδησηηθή ζπκκεηνρή . 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.  

Γεληθνί ηφρνη  

ΔΠΑΔ 
 Αλαβάζκηζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 

βειηίσζε ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ 

 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ππεξεζηώλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο (π.ρ. κεηαπνίεζε, εκπόξην, ηνπξηζκόο θιπ) 

 Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο Δ&ΣΑ θαη 

ζύλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή 

 Τπνδνκέο θαη δηθηπώζεηο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 Απειεπζέξσζε Αγνξάο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθά δίθηπα 

θαη βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ 

 Αλάπηπμε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο θαη ηερληθώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Νέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη νη αθφινπζεο: 

1.   Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

2. Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηελ 

εμππεξεηνχλ.     

3.  Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία.  

Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠ εμεηδηθεχνληαη ζε πέληε Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη είλαη νη εμήο : 

Άμνλαο 1      Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελε απφ ελίζρπζε    

ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο  

Άμνλαο 2      Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  

Άμνλαο 3     Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο   

Άμνλαο 4      Οινθιήξσζε ελφο βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο  

Άμνλαο 5      Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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1.2 Γηαξζξσηηθό ηακείν - Δζληθό θαη θνηλνηηθό λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό 

πιαίζην - Καηαλνκή δεκόζηαο δαπάλεο 

 

1. Σν παξφλ πξφγξακκα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-

2013 (ΔΠΑΝ ΗΗ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηώ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001) 

θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πέληε πεξηθεξεηψλ 

κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.  

2. Ζ λνκνζεζία ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» είλαη ν Ν. 3614/2007 

(Διασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 – 2013) (ΦΔΚ267Α), ε ΤΠΑΤΓ  θαη ην ΠΓ 

93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97) θαζψο θαη  νη Ν. 2308/95  &  Ν. 2244/94. 

3. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2  ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Πξνθεξχζζεηαη κε βάζε ην ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-

5-97) θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ 

800/2008 ΔΔΔ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

4. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ  νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο,  φπσο 

απνξξένπλ απφ ηνλ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη νη ινηπέο 

απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/2006. 

5. Σα παξερφκελα κε ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο 

ην έξγν, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

6. Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - 

ΔΣΠΑ) θαηά 85% θαη από ην Διιεληθό Γεκόζην θαηά 15%. 

 

Απνζηνιή ηνπ ΔΣΠΑ είλαη (α) ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, 

θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη 

(β) ζπκβνιή ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ 

Κνηλφηεηα, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή 

ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ 

 

 

2 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε ν ηνκέαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο λα 

απνηειέζεη πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) γηα ην παξφλ πξφγξακκα επηθεληξψλνληαη ζηνλ άμνλα 
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«Α.Π.2: Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο», ν νπνίνο 

πξνσζεί κεηαμχ άιισλ δξάζεηο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ πνπ επαπμάλνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη αμηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε παξεκβάζεηο ζε ηνκείο φπσο δηαρείξηζε ή/θαη αμηνπνίεζε 

απνβιήησλ, αλαθχθισζεο θηι.  

 

Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο / ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 Ζ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ηνκέα ηεο απνξξχπαλζεο 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. 

 Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θνηλσληθήο απνδνρήο γηα ηε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Ζ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη 

δηάζεζεο απνβιήησλ, 

 Ζ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

 

3 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απφ κηα πξφηαζε πθηζηάκελεο ή λέεο (ππφ 

ζχζηαζε) πνιύ κηθξέο, κηθξέο ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Η ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L214/3/9-8-

200). (Βι. Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ή ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.   

 

Αλαιπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 3.1, 3.2 θαη 3.3.  

 

3.1 Γξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, 

Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία) κε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο θάησζη θσδηθνχο 

ΣΑΚΟΓ 2008 (ή ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α.Γ), φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο:  

 37: Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 

 38: πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 

 39: Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ 
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3.2 Μέγεζνο επηρείξεζεο 

 

 Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο 

Δπηηξνπήο (L214/3/9-8-200). (Βι. Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 

3.3 Δπηπιένλ πξνϋπνζέζεηο 

 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ αθνινχζσλ 

πξνυπνζέζεσλ: 

 Έρνπλ ππνβάιιεη κία κφλν πξφηαζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάξζξσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην «Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο» θαη έρνπλ 

θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 

9. 

 Έρνπλ ππνβάιιεη βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη:  

o (α) Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί 

θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο,  

o (β) Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο πξφηαζεο. Ωο έλαξμε ζεσξείηαη θαη ε αλάιεςε λνκηθήο 

δέζκεπζεο γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ.  

o (γ) Αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο 

εθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί. 

 

 

4 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο 

δηαρείξηζεο ή/θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
1
 απνβιήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

Ζ.Π. 50910/2727 ΦΔΚ 1909/22-12-2003 θαη ΚΤΑ 19396/1546 ΦΔΚ 604/18-6-97, 

Ν.2939/01 ΦΔΚ 179/Α/01: 

 πιινγή: Ζ ζπγθέληξσζε θαη ν δηαρσξηζκφο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή/θαη 

εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο 

ή/θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ή/θαη αλάκεημε ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο.  

 Μεηαθνξά: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ απφ ηα κέζα ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο 

δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο ή κεηαθφξησζεο.
2
 

 Μεηαθόξησζε: Οη εξγαζίεο κεηαθίλεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή/θαη 

εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ απφ ηα κέζα ζπιινγήο ζε άιια κέζα κεηαθνξάο.
3
 

 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε: Ζ ηνπνζέηεζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή/θαη 

εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε νξηζκέλν θαη θαηάιιειν ρψξν κέρξη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ηνπο 

                                                 
1 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ: νη εξγαζίεο ζπιινγήο παξαιαβήο κεηαθνξάο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ώζηε κεηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή επεμεξγαζία ηνπο 

αληίζηνηρα λα επηζηξέθνπλ ζην ξεύκα ηεο αγνξάο. 
2 Δπελδχζεηο κε κνλαδηθή ελέξγεηα ηε κεηαθνξά δελ είλαη επηιέμηκεο 
3 Δπελδχζεηο κε κνλαδηθή ελέξγεηα ηε κεηαθφξησζε δελ είλαη επηιέμηκεο 



«ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

  6 

 Δπεμεξγαζία: Οη θάησζη εξγαζίεο, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζηε βηνκεραληθή κνλάδα:  

o Απνξξχπαλζε 

o Απνζπλαξκνιφγεζε  

o Σεκαρηζκφο 

o Αλάθηεζε ή αλαγέλλεζε δηαιπηψλ 

o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο 

o Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε κεηάιισλ ή κεηαιιηθψλ ελψζεσλ 

o Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ 

o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ 

o Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο 

o Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ 

o Γηαζπνξά ζην έδαθνο ρξήζηκε απφ γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ 

κεηαηξνπψλ βηνινγηθνχ ραξαθηήξα 

 

 

5 ΔΙΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 

 

Ωο απφβιεηα ζεσξνχληαη (ελδεηθηηθά): 

 

 Βηνκεραληθά απόβιεηα: Βηνκεραληθά απφβιεηα ζεσξνχληαη ηα αέξηα, πγξά 

θαη ζηεξεά απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο (Κσδηθνί 10 – 39 ΣΑΚΟΓ 

2008)  

 Δηδηθά ξεύκαηα πιηθώλ: ηελ έλλνηα ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ 

πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη πξντφληα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, γηα ηα 

νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Ν. 

2939/01: 

o Οξπθηέιαηα 

o πζζσξεπηέο θαη ειεθηξηθέο ζηήιεο 

o Τιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

o Απηνθίλεηα / κεραλήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

o Διαζηηθά απηνθηλήησλ 

o σιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν θαη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο 

o Γπαιί 

o Υαξηί / ραξηφλη 

o Ζιεθηξηθφο / ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 

o Μεηαιιηθέο θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο 

 Αζηηθά Απόβιεηα  
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6 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 24 κήλεο κε 

δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη 30 κήλεο κε 

δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο.  

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο 

Έληαμεο. 

 

 

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ, ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & 

ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

7.1 Πξνϋπνινγηζκόο έξγσλ 

ην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» εληζρχνληαη έξγα 

χςνπο επέλδπζεο απφ €300.000,00 έσο €3.000.000,00. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο ην θαηψηαην χςνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 

€300.000, αξθεί λα έρεη πινπνηεζεί ην εγθεθξηκέλν Φπζηθφ Αληηθείκελν. 

 

 

7.2 Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ 800/2008 θαη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε πάγηα θαη άπια ζηνηρεία 

επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηα νπνία εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 4. Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξόηαζεο.  

 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο. 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πξνϋπνινγηζκνύ πξόηαζεο θαηά ηελ ππαγσγή 

Α/Α Καηεγνξία Γαπάλεο Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

1 Αλέγεξζε / επέθηαζε / δηακφξθσζε  

θηηξίσλ 

25% 

2 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 100% 

3 Μεηαθνξηθά κέζα  (πιελ επηβαηεγψλ)  20% 

4 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ  10% 

5 Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο
4
 5% 

6 Ακνηβέο ζπκβνχισλ
5
 10% 

7 Αγνξά ηερλνγλσζίαο (άυιεο επελδχζεηο) 5% 

 

                                                 
4
 Αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη δαπάλεο πηζηνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

15.000,00€ 
5
 Αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη δαπάλεο ζπκβνχισλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

80.000,00€ 
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Σα αλσηέξσ πνζνζηά, ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ ελψ θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην εγθεθξηκέλν πνζφ, ρσξίο 

θαη’ αλάγθε λα ζπλδέεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζρεδίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα 

κέγηζηα επηιέμηκα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο αιιά ν εθηειέζηκνο 

πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο.  

 

Α/Α Γαπάλεο 1: Γαπάλεο γηα αλέγεξζε επέθηαζε / δηακφξθσζε θηηξίσλ 

Οη δαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο δηακνξθψζεηο δηαξξπζκίζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη θηηξηαθέο απηέο εγθαηαζηάζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο ηνπο) ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ή γηα ρψξν 

κεηαθφξησζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
6
 πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πξφγξακκα 

 Γαπάλεο δηακφξθσζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα 

ζπκβφιαηα πψιεζεο ή παξαζηαηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή 

ή θαηαζθεπαζηή. Ωο αμία ηνπ θηηξίνπ αλαγλσξίδεηαη ε αμία πνπ πηζηνπνηείηαη απφ 

Οξθσηφ Δθηηκεηή ή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε νηθνδνκηθήο άδεηαο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Α/Α Γαπάλεο 2: Γαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ, κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

Ο εμνπιηζκφο θάζε κνξθήο γηα λα είλαη επηιέμηκνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη 

θαηλνύξγηνο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν θφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (θχξηνπ θαη 

βνεζεηηθνχ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 4.  

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

 Σν θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη: 

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο 

ηελ επηρείξεζε. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκόο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζκνύο ζεηξάο παξαγσγήο (serial numbers) όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ην 

είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. 

 Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ην θαηλνπξγέο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

                                                 
6
 (α) Γελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε γηα αγνξά, αλέγεξζε ή δηακφξθσζε κεκνλσκέλσλ γξαθείσλ. (β) Γελ είλαη επηιέμηκε ε αγνξά 

θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη απνθηεζεί κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, (γ) ε αμία ησλ νηθνπέδσλ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα αθαηξείηαη απφ ηελ ζπλνιηθή 
επέλδπζε 
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 Γειηία απνζηνιήο,  CMR θηι γηα ηελ απνζηνιή θαη δηαθίλεζε πιηθψλ / αγαζψλ / 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ. 

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

απηφ ην κεηξψν παγίσλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο ινγαξηαζκψλ (π.ρ. 

ινγαξηαζκφο 12 γηα εμνπιηζκφ θ.,ι.π), θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ 

θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 5εηία απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Α/Α Γαπάλεο 3: Γαπάλεο γηα αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 Γαπάλεο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ εηδηθά δηαζθεπαζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

γηα ηε ζπιινγή κεηαθνξά, κεηαθφξησζε ή δηάζεζε απνβιήησλ, εληφο ή εθηφο ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο. 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη:  

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε. ηα 

παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη αληίζηνηρνη αξηζκνί 

πιαηζίνπ θαη κεραλήο. 

 Ζ άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ.  

 

Α/Α Γαπάλεο 4: Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ 

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αγνξάο θαη εθαξκνγήο 

ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή 

δίθηπα, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ e-business θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε 

marketplaces, ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET, 

ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ERP θαη CRP θ.ι.π. 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε, ζηα 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ππάξρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζεηξάο (serial numbers) 

φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Σν απνθηνχκελν ινγηζκηθφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ζην βηβιίν 

παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 

ΚΒ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Α/Α Γαπάλεο 5: Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

– πεξηβάιινληνο – πγηεηλήο & αζθάιεηαο ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα ηνπ 

πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη δαπάλεο πηζηνπνίεζεο δελ κπνξνχλ 

λα ππεξβαίλνπλ ηηο 15.000,00€. Απαξαίηεην παξαζηαηηθφ γηα ηε δαπάλε απηή 

ζεσξείηαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Α/Α Γαπάλεο 6: Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνύο, 

αλεμάξηεηνπο από ηελ επηρείξεζε, ζπκβνύινπο
7
 θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη δελ ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε 

                                                 
7 Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο. 
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ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. γηα ζπλήζεηο 

θνξνηερληθέο ππεξεζίεο, ηαθηηθέο λνκηθέο ππεξεζίεο ή δηαθήκηζε. εκεηψλεηαη φηη 

αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη δαπάλεο 

ζπκβνχισλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 80.000,00€. 

Οη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζε : 

 Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο ζρεηηθέο κε ην επελδπηηθφ 

ζρέδην. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

 χληαμε εγρεηξηδίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη κφλν εθφζνλ θαηαιήμεη ζε 

πηζηνπνίεζε. 

 Γαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ ζεσξνχληαη ηα 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ζπκβνχισλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο νη αληίζηνηρεο κειέηεο, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη 

εγρεηξίδηα. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε λνκίκσο ζεσξεκέλε. 

 

Α/Α Γαπάλεο 7: Αγνξά ηερλνινγίαο (άπιεο επελδχζεηο) 

 

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα 

ηελ απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο (π.ρ. αγνξά, 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε 

θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ι.π.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά είλαη: 

Α)  Δμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο 

Β) χκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ νίθν παξνρήο ηεο ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ 

ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

Γ) Δγγξαθή ζην βηβιίν παγίσλ. 

 

 

7.3 Δμόθιεζε Γαπαλώλ 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία κεηά ηελ 

απφθαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνπξγέο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή φπνπ λα 

αλαγξάθεηαη ξεηά ν ζρεηηθφο αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

κεηαθνξηθνχ θαη αξηζκφο πιαηζίνπ ή ζεηξηαθφο αξηζκφο κεραλήκαηνο (εθφζνλ 

πθίζηαηαη). 

 

Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή)
8
, γηα λα είλαη επηιέμηκε, κπνξεί λα 

γίλεη κφλν : 

 

 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 1.500 € (ρσξίο ΦΠΑ), απεπζείαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δαπάλεο κε κεηξεηά απαηηείηαη: 

                                                 
8 Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο (α) Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ, ελνίθηα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο 

επηρείξεζεο, (β) δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, (γ) ΦΠΑ θαη (δ) Γαπάλεο 
γηα αγνξά νηθνπέδσλ 
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Καξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38), απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή, 

θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 

 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 1.500 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη κέρξη 

15.000 € (κε ΦΠΑ), κφλν κε επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ σο εμήο : 

 

o Με έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.), πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη 

εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη νπσζδήπνηε  ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο,  

θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, απφδεημε είζπξαμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

o Με θαηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  

πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο 

ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ην νπνίν ζα θαίλεηαη σο 

δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ 

(ινγαξηαζκφο 38) ή extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ αλάιεςε 

ησλ κεηξεηψλ, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) 

θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

o Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο ζε 

εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο απαηηείηαη: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα 

κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (β) 

απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή 

(ινγαξηαζκφο 50). 

o Με έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε 

πξνο ηνλ  πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ 

λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε 

κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ απνηεινχλ 

ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαη θσηνηππία ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο.  

 

 Γηα παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο απφ 15.000 € (κε ΦΠΑ) θαη άλσ κέζσ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο 

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

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

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε  θνπθίδα (α,β,γ). 

 

ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή 
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 Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα 

αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ 

παξαζηαηηθνχ  

 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ.  

8 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΤΦΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

Σν πξφγξακκα «ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ 30.000.000,00€ επξψ απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 

1. Πνζφ 11.287.378,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

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

2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην 

ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001).  

2. Πνζφ 10.244.337,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Αηηηθήο 

3. Πνζφ 3.057.156,0 € απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

4. Πνζφ 385.253,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

5. Πνζφ 4.865.714,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο 

Διιάδαο 

6. Πνζφ 160.162,0€ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ 

 

Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη: 

 

 ην 30% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΒΔΠΔ θαη ησλ 

λεζηψλ απηψλ πνπ επηρνξεγνχληαη κε πνζνζηφ 40%, 

 

 ην 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα: 

Πεξηθέξεηα: 

 

Ννκνί: 

Θεζζαιίαο Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ 

Ηνλίσλ Νήζσλ Κέξθπξαο, Λεπθάδνο, Κεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ 

Κξήηεο Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ, Υαλίσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, εξξψλ, Πέιιαο, Ζκαζίαο, 

Πηεξίαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Γξεβελψλ, Κνδάλεο, Φιψξηλαο, Καζηνξηάο 

ηεξεάο Διιάδαο Φζηψηηδνο, Φσθίδνο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, 

Δπξπηαλίαο 

 

 ην 50%  

Πεξηθέξεηα: 

 

Ννκνί: 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο 

Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ 

Ζπείξνπ Άξηαο, Πξέβεδαο, Ζπείξνπ, Ησαλλίλσλ 



«ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

  13 

Βνξείνπ Αηγαίνπ Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ 

Πεινπνλλήζνπ Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, 

Κνξηλζίαο 

Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο 

 

 ην 60% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα: α) λεζηά κε πιεζπζκφ 

κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001), β) ππξόπιεθηεο  πεξηνρψλ  

ησλ λνκψλ,  Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο Δπβνίαο, 

Αηηηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο , Αραταο, Μαγλεζίαο  θαη Κεθαιιελίαο φπσο νη 

πεξηνρέο απηέο νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξηζκ 5285/Α32/3-8-07 (ΦΔΚ 

1744/Β) θαη 5645/Α32/12-9-07 (ΦΔΚ18545/Β) απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ εξγσλ , γ) ζεηζκόπιεθηεο   πεξηνρέο ησλ λνκψλ 

Αραταο , Ζιείαο θαη  Αηησιναθαξλαλίαο φπσο νη πεξηνρέο απηέο 

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

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο –Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ εξγσλ. Γηα ηελ 

ελίζρπζε κε ην αλψηαην πνζνζηφ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαηάιιεινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ (π.ρ. βεβαίσζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο) απφ φπνπ ζα 

πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο κε ην πνζνζηφ απηφ.  

 

Σν ππφινηπν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχπηεηαη κε ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ απνδέθηε ηεο ελίζρπζεο (επηρείξεζε), ε νπνία αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Ιδία ζπκκεηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε δαπάλεο παγίσλ θαη ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη κε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ λέεο ζε 

κεηξεηά εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ή, γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, θαη απφ 

εηδηθά θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ, φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηα 

εηδηθά θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο 

Οινθιήξσζεο. Ζ ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 25% 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Γαλεηζκό πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ εθδηδφκελνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο αιιειφρξενπ 

ινγαξηαζκνχ. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφο ν δαλεηζκφο κε ηελ εγγχεζε ηνπ 

Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ) 

(http://www.tempme.gr).  

 Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

(εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο) ζε ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ 

δαλείνπ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε 

ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, εθφζνλ θάζε θνξά έρεη 

αλαιεθζεί ηζφπνζν ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ.  

 

 

9 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
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Γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ην «Έληππν 

Τπνβνιήο Πξφηαζεο» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ ηεχρνο θαη δηαηίζεηαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Σα έληππν απηφ, φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ηα βξίζθνπλ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΝ 

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

ζπγθεθξηκέλεο δηάξζξσζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έληππν, είλαη επηβεβιεκέλε.  

 

Αξκφδηα γηα ην Πξφγξακκα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο είλαη ε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο.  

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζπλερψο απφ εκεξνκελίαο ελάξμεσο 20/07/2009, κέρξη 

εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Μεζνγείσλ 117 – 119, 10192 Αζήλα, εθηφο ησλ πεξηφδσλ πνπ δηαξθεί ε αμηνιφγεζε 

θαη ε ππαγσγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Οη αμηνινγήζεηο ησλ 

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

από 02/05 έσο 30/06 θαη από 23/09 έσο 20/11 θάζε έηνο.  

 

Κάζε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ζε νπηηθφ δίζθν (CD) κέζα ζε 

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

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

πξνθήξπμεο θαη δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΝ 

(www.ypan.gr). Σα δχν αληίγξαθα ζα έρνπλ εζσηεξηθή αξίζκεζε θαη ην έλα απφ 

απηά ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν». Σα δχν αληίγξαθα ππνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ Δλφηεηα 10. 

 

10 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζηελ Γηεχζπλζε Βηνκεραληθήο 

Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΓΓΒ ηνπ Τπ Αλάπηπμεο ηα επφκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα 

ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα βεβαηψλεη φηη ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή: 

 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο (πλεκκέλν 1) 

2. Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο ζπκπιεξσκέλν (πλεκκέλν 2) 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ΠΠΔ γηα ηηο επεθηάζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, 

ελψ γηα λέεο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη πξνθαηαξηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε (ΠΠΔΑ) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή ηεο 

Πεξηθέξεηαο εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε, ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνδεηθηηθφ 

θαηάζεζεο αίηεζεο ηεο ζρεηηθήο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

(ΠΠΔ) (βι. ΦΔΚ 332/20-3-2003). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο 

νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη αληίγξαθν ηεο θαηαηεζείζεο ΠΠΔ, ελψ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη ε ΠΠΔ λα έρεη εγθξηζεί. 

4. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί. 

5. Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ άδεηεο ζπιινγήο, 

κεηαθνξάο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο απνβιήησλ θαζψο 

http://www.ypan.gr/
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επίζεο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε άδεηα ή έγθξηζε πνπ απνδεηθλχεη φηη ε 

επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 

πεξηέρεη ε πξφηαζε. 

6. Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

πνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε ππνβνιήο 

πξφηαζεο. Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζα ππνβάιινπλ θαηαζηαηηθφ πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο. 

7. Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο θαη αληίγξαθα 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Έληππν Δ3) γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή εθφζνλ δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηξηεηή ιεηηνπξγία, γηα φζεο ρξήζεηο έρεη θιείζεη. 

8. Γηα λέεο επηρεηξήζεηο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ θαη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή 

ζε άιια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαηάξηηζεο θαη ζρεηηθψλ ζπνπδψλ.   

9. Γηα λέεο (ππφ ζχζηαζε) επηρεηξήζεηο ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φισλ ησλ 

εηαίξσλ πνπ λα βεβαηψλεη ηνλ Τπεχζπλν έξγνπ. 

10. πκβάζεηο ή πξνζχκθσλα ή άιια ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα απνβιήησλ (ζε είδε θαη πνζφηεηα), θαζψο επίζεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα δηάζεζεο απνβιήησλ ζε θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, εθφζνλ ε 

δηάζεζε δελ γίλεηαη απφ ην θνξέα ηεο πξφηαζεο. 

11. Πξνζθνξέο (κία ηνπιάρηζηνλ) γηα θάζε δαπάλε θαη ηερληθά θπιιάδηα 

(prospectus) γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ, 

φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη: (α)νη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο, (β)δελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξφηαζεο έξγνπ θαη (γ) αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε 

γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο εθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί. 

13. Να πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ΜΜΔ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008. 

14. ε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, επηζηνιή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηαξρήλ εμέηαζε θαη 

ζεηηθή εθηίκεζε ηεο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

15. Σεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο 

απφ ηνπο κεηφρνπο (βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο, 

ακνηβαία θεθάιαηα θ.ι.π. πνπ λα δείρλνπλ ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ). 

16. Σίηινη θπξηφηεηαο νηθνπέδνπ ή, ζε πεξίπησζεο κίζζσζεο νηθνπέδνπ, 15εηέο 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην. 

 

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

δεηήζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ην Φνξέα 

Τινπνίεζεο ηεο Γξάζεο. 

Ζ «Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο» ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ππνβάιιεηαη εθηφο ηνπ θαθέινπ θαη πξσηνθνιιείηαη 

απφ ηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΓΓΒ.  

Σν ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε πξφηαζεο ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη 

CD κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Σν έλα απφ ηα αληίγξαθα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Πξσηφηππν» θαη πεξηιακβάλεη πξσηφηππα ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ή απιά 
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θσηναληίγξαθα ζπλνδεπφκελα απφ πξσηφηππε Τπεχζπλε Γήισζε πνπ βεβαηψλεη φηη 

ηα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή. Σν δεχηεξν αληίγξαθν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θσηνηππίεο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

πλεκκέλα ζην παξφλ Σεχρνο Πξνθήξπμεο παξαηίζεληαη ηα εμήο έληππα ηα νπνία 

είλαη επίζεο δηαζέζηκα απφ ην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο  

2. Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο 

 

 

11 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Πξφζθιεζεο θαη Τινπνίεζεο (ζην εμήο ΔΦΓ) γηα ηελ έθδνζε 

ηεο Πξνθήξπμεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγψλ, ηελ αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε, 

πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο- Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

(εθεμήο ΓΒΥΠ).  

 

Ζ ΓΒΥΠ αλαιακβάλεη: 

o Σελ ζχληαμε θαη έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

o Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα. 

o Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

o Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ.  

o Σνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

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

θαζψο θαη ηελ φιε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

o Σελ ζχγρξνλε θαη απηφκαηε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηα 

αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

o Σελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ εγθξίζεσλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηειηθή 

εθηακίεπζε.  

o Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο κέζσ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ν αλάδνρνο. 

o Σε δηαηήξεζε πιήξε Φαθέινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εηψλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 89 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 θαη 

νπσζδήπνηε γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο 

ελίζρπζεο. 

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

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

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη 

ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην 

εθάζηνηε θαζεζηψο ελίζρπζεο, γίλεηαη είηε κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη 
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ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε κε δεηγκαηνιεπηηθή επηηφπηα επαιήζεπζε. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα δηελεξγεζεί κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία:  

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

Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 93/97 (ΦΔΚ 

92/Α/16-5-97). 

o Οη αμηνινγεηέο ζα εηζεγεζνχλ πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

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

o  Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία 

ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97), 

ζα γλσκνδνηήζεη σο πξνο ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ηεο πξφηαζεο θαη ην χςνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  

o Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ζα είλαη ππεχζπλε 

θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

 

 

11.1 Έιεγρνο ηππηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ  

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξφζθιεζεο, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 

πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ελφηεηα 10. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί έιιεηςε θάπνησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά 

αλαδεηνχληαη εγγξάθσο θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ην αξγφηεξν εληφο 10 

εκεξψλ. Οπνηαδήπνηε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, 

ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο.  

 

11.2 Αμηνιόγεζε - Bαζκνινγία πξνηάζεσλ – Καηάηαμε 

 

Ζ επέλδπζε αμηνινγείηαη θαη’ αξράο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο, ηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηα άιια θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα 

γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη επηπιένλ λα εκθαλίδνπλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία κέζν φξν ζεηηθφ ζσξεπηηθφ ππφινηπν πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ. Γηα ηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην Πξφγξακκα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 

Α/Α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο πληειεζηήο 

βαξύηεηαο 

1 Φχζε ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα θαη ηνπο Δζληθνχο ηφρνπο φπσο απηνί 

ηζρχνπλ**  

20 

2 Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ (πιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, 

10 
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δηάζεζε ή αμηνπνίεζε) ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε 

κε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ κέξνο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ 

3 Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ θαη παξαγσγή 

πξντφλησλ – πξνζηηζέκελε αμία 

20 

4 Δπίπεδν πξνηεηλφκελεο ηερλνινγίαο θαη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο 20 

5 Βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο (γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

ζπλεθηηκάηαη ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία) 

10 

6 Ωξηκφηεηα έξγνπ (δπλαηφηεηα ιήςεο αδεηψλ, πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 14001, EMAS, ECOLABEL) 

10 

7 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αμηνπηζηία θνξέα 

πινπνίεζεο.  

10 

** Οη Δζληθνί ζηφρνη ελεκεξψλνληαη θαη αλαξηψληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html. Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα  

εθαξκφδεηαη ε ΚΤΑ 13588(ΦΔΚ Β 383/28-03-2006) φπσο ηζρχεη.  

 

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

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

βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 6,50 ζεσξνχληαη ηερλννηθνλνκηθά εθαξκφζηκεο θαη 

επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαζνξίδεη θαη 

ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ. Οη πξνηάζεηο 

θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά θαη εληάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 

Δηδηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  

 

 

11.3 Έληαμε έξγσλ 

 

Ζ έληαμε ησλ έξγσλ ζην πξφγξακκα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 

(ΦΔΚ 92/Α/16-5-97) κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο Κεληξηθή Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο. Ζ απφθαζε απηή 

πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν θαη ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ην δηθαηνχρν, ην 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζρήκα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ελεκεξψλνληαη 

εγγξάθσο απφ ηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο. 

 

 

12 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

12.1 Τπνγξαθή πκβάζεσλ - Έλαξμε ησλ έξγσλ 

 

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη απνζηέιιεηαη έγγξαθν κε ηελ 

Απφθαζε έληαμεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97).  

Μεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο θαη έγθξηζεο, 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html
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ε νπνία πεξηιακβάλεη ηδίσο ζαθή αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ ζε 

θάζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο πεγέο, ην πνζνζηφ, ην 

χςνο, ηνλ ηξφπν, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ηνλ 

έιεγρν θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιεπηνκέξεηα. 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ έξγσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

12.2 Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Με Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7 

ηνπ ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/16-5-97) ζπγθξνηνχληαη Δπηηξνπέο Διέγρνπ γηα ηνλ 

έιεγρν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε δψδεθα (12) κελψλ ε επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη 

ζηε Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΓΓΒ έθζεζε πξνφδνπ 

(πλεκκέλν 3) πνπ πεξηιακβάλεη: 

(α) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

(β) Αλαθνξά ησλ απνθηεζεηζψλ αδεηψλ  

(γ) Σπρφλ δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα πινπνίεζεο 

(δ) Πίλαθα δαπαλψλ, ηηκνινγίσλ θαη εμνθιήζεσλ 

 

Όηαλ έρεη πινπνηεζεί ην 50% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ν δηθαηνχρνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ ΓΒΥΠ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

ηνπ πινπνηεζέληνο έξγνπ (απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο 

δφζεο. Σν αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έθζεζε πξνφδνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη: 

(α) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

(β) Αληίγξαθα ησλ απνθηεζεηζψλ αδεηψλ  

(γ) Πίλαθα δαπαλψλ, ηηκνινγίσλ θαη εμνθιήζεσλ 

(δ) Απιά αληίγξαθα ηηκνινγίσλ θαη παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο  

(ε) ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 50% 

 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ 50% έξγνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ο 

Τπνπξγφο Αλάπηπμεο εθδίδεη Απφθαζε νινθιήξσζεο ηνπ 50% επέλδπζεο θαη 

θαηαβνιήο ηεο Α’ Γφζεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΓΒΥΠ θαη γλσκνδφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο.  

 

Όηαλ έρεη πινπνηεζεί ην 100% ηεο εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ν δηθαηνχρνο 

ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ ΓΒΥΠ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

πινπνηεζέληνο έξγνπ (απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έθζεζε 

πξνφδνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

(α) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

(β) Αληίγξαθα ησλ απνθηεηζεζψλ αδεηψλ  

(γ) Πίλαθα δαπαλψλ, ηηκνινγίσλ θαη εμνθιήζεσλ 

(δ) Απιά αληίγξαθα ηηκνινγίσλ θαη παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο 

(ε) ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην ζχλνιν ηεο θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο  
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Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ο Τπνπξγφο 

Αλάπηπμεο εθδίδεη Απφθαζε νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΓΒΥΠ θαη 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο.  

 

 

12.3 Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

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

ησλ 24 κελψλ (πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο) ή 36 κελψλ (ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο) νη 

δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Ζ παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 

κήλεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη 9 κήλεο γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο. Ζ 

παξάηαζε παξέρεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Παξάηαζε δίλεηαη κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

 

12.4 Σξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Δίλαη δπλαηέο δύν κόλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο επέλδπζεο θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ 

αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε(εηο) πνπ λα ππεξβαίλεη 

(νπλ) αζξνηζηηθά ην 40% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ. εκεηψλεηαη 

φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηε 

ΓΒΥΠ ηεο ΓΓΒ, κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξνζθνξέο 

πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη εθδίδεηαη 

ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαηηκήζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο.  

 

 

12.5 Υξεκαηνδόηεζε – Τπνβαιιόκελα Γηθαηνινγεηηθά 

 

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα εγθξηζεί θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ζε δφζεηο, σο εμήο: 

 Ζ πξνθαηαβνιή αλέξρεηαη ζην 20% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη θαηάζεζε ηζφπνζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ην δηθαηνχρν.  

 Ζ πξψηε δφζε αλέξρεηαη ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο θαη θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο 

εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαη ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα ζπκκεηνρή 

θαη δάλεην) επίζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%.  Ζ ίδηα ζπκκεηνρή πξέπεη λα έρεη 
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θαιπθζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηνχληαη κε έιεγρν θαη 

ππνβνιή εθζέζεσο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. Με ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο 

επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο πξνθαηαβνιήο. ε πεξίπησζε κε ιήςεο 

πξνθαηαβνιήο θαηαβάιιεηαη ην 50% ηεο εγθεθξηκέλεο Γεκφζηαο Γαπάλεο. 

 Ζ δεχηεξε θαη ηειεπηαία δφζε, ε νπνία αλέξρεηαη ζην 50% ηεο εγθεθξηκέλεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο, θαηαβάιιεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ. Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηνλ επελδπηή θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε 

εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο ζε ηξάπεδα 

γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο 

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

θνξά έρεη αλαιεθζεί ηζφπνζν ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ 

δαλείνπ. 

 

Γηα ηελ θαηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απαηηνχληαη: 

 

 χκβαζε εθρψξεζεο (εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο) 

 Πεξί κε εθρψξεζεο (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο) 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 

o Τπεχζπλε δήισζε απφ δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. & Ο.Δ. 

 Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ΦΔΚ 

 Σξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ θαη ΦΔΚ 

 Βεβαίσζε πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε  

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

 Πηζηνπνηεηηθνχ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ 

o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

o Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. θαη Ο.Δ. 

 ΦΔΚ κε ην ηειεπηαίν Γ.. 

 Ηζφπνζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  

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

 Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή 

ηζόπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δόζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (λέεο επηρεηξήζεηο) ή 

ηξνπνπνηεκέλεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο) πνπ λα 

αθνξά ην εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. 
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13 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη 

κέρξη παξέιεπζεο πεληαεηίαο απφ ηε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο νθείινπλ: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

β)  Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα 

γ)  Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΓ Τινπνίεζεο (ππεξεζίαο).  

δ)  Να κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ εληφο εμακήλνπ απφ άιια 

θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο νξγάλνπ: 

α) Να κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα 

πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ 

νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

β) Να εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Ζ έγθξηζε 

δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην 

παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο 

παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. 

3.  Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο: 

α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηε πεξίπησζε 

γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

β) Γχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε ππαγσγήο θαη λα επηζηξαθεί ε ελίζρπζε ή λα 

παξαθξαηεζεί ή λα επηζηξαθεί κέξνο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο παξαγξάθνπ 2. 

4. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο 

θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη 

ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 

Οξηζκόο ησλ ΜΜΔ 

 

Άξζξν 1 

Δπηρείξεζε 

 

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

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη κνλάδεο πνπ αζθνχλ 

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

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 

Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ θαη νηθνλνκηθά όξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ 

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

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη 

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

ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 

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

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

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

EUR. 

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

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

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

EUR. 

 

Άξζξν 3 

Σύπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ 

απαζρνινύκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πνζώλ 

 

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

ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

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

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

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

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

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

επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). Ωζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο αλεμάξηεηε, κε έρνπζα δειαδή ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη εάλ ην 

φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνίδελ είλαη, 

κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, ζπλδεδεκέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ηελ 

νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεκφζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά 

πξφζσπα ή νκάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ ζπζηεκαηηθά δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(«business angels») θαη επελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην 
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ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ζε κηα ίδηα επηρείξεζε 

δελ ππεξβαίλεη 1 250 000 EUR 

β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα 

EUR θαη ιηγφηεξν απφ 5 000 θαηνίθνπο. 

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

απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο 

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

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο 

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

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

θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο 

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

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

επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ 

απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεθκαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηέρνπλ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ. πλδεδεκέλεο ζεσξνχληαη 

επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξψην εδάθην κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ή κε ηνπο επελδπηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

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

πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο. 

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

αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

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

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

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

πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή δεκφζηνπο θνξείο, κεκνλσκέλα ή απφ 

θνηλνχ. 

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

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

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

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

θαζνξηζηείπνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεί 

εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε κηα 

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

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

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 
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Άξζξν 4 

ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ απαζρνινύκελσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πνζώλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

 

1. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν χςνο 

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

ρσξίο άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. 

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

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

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

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

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

δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε. 

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

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

αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 5 

Ο αξηζκόο απαζρνινύκελσλ 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρείζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ 

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

εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην 

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

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

βάζε αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) νη κηζζσηνί· 

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

θαη εμνκνηψλνληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην· 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο· 

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

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

Οη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο 

ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 

 

Άξζξν 6 

Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 



«ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2009» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

  26 

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

ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, 

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

εθφζνλ ππάξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην 

πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ 

ιφγσ επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά 

πνζνζηά). ε πεξίπησζε δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη ην 100 

% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα 

νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ινγαξηαζκνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

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

ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

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

100 % ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ζπλεξγαδφκελεο, 

εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

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

κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη' 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

ζπλδεδεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε 

απηψλ, εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε 

αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

δεχηεξν εδάθην. 

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

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα 

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

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

ζπλδένληαη καδί ηεο. 


