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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων των χερσαίων οδικών μεταφορών.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι)
Οι επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες – μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες προϋπολογισμό του έργου (Ανάλυση δαπανών Παράρτημα IΙΙ):
επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 •
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων,
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες
στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης (έως 100%).
μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη •
Εξοπλισμός μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου
νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο N.3887/2010
συντήρησης και επισκευής οχημάτων, πρατηρίου υγρών καυσίμων για
περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
αποκλειστική χρήση των οχημάτων της επιχείρησης (έως 100%).
Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν •
Αγορά οικοπέδου (έως 10%).
μετά από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/09/2010) θα πρέπει •
Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (έως 25% και
να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.
έως 15.000 €).
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία •
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ (έως 10%).
πλήρη διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν σε ισχύ •
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ.,
νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια
Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο
υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την
ενός έτους (έως 30%).
ανανέωσή της).
•
Άυλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες
προώθησης) (έως 20%).
Ο Προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 €
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 45% (για τις δαπάνες απόκτησης οχημάτων και
απασχόλησης προσωπικού) ΚΑΙ 25% για τις λειτουργικές δαπάνες νέων μικρών
έως 180.000 €. Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De
επιχειρήσεων
Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.
•
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων (έως 12.000 ευρώ) των
οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το
βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με
Ποσοστά χρηματοδότησης
περιβαλλοντική βελτίωση (έως 100%).
Α. 70% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της
•
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1
κατηγορίας Α.
έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού
Β. 45% για δαπάνες αγοράς νέων οχημάτων και δαπάνες
800/2008 (Έως 30%)
απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και 25% για
•
Λειτουργικές δαπάνες ενός έτους για τις μικρές νέες (έναρξη μετά την
λειτουργικές δαπάνες νέων μικρών επιχειρήσεων.
01/01/2010) και υπό σύσταση επιχειρήσεις (πχ ενοίκια, συνδρομές
Η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατ’ ελάχιστο 20%. Δεν
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και
απαιτείται αύξηση κεφαλαίου.
ασφαλιστικών εισφορών κλπ (έως 25%)
Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, είτε
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες της κατηγορίας Α που θα υλοποιηθούν μετά την
μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα.
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011) και της κατηγορίας Β
που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις),
κριτήρια αξιοπιστίας του επιχειρηματικού φορέα και του επιχειρηματικού σχεδίου (για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) και σύμφωνα με την
ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου.
Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50% κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της
επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας του έτους 2010 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/2 έως 18/5/2012. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν
είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης τηλ 2310 531000 εσωτ 138 κιν 6956764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail:
mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες, οι νέες και υπό σύσταση (επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις):
1. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις που ορίζονται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν. 3887/2010. Για εταιρείες που
ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30.09.2010) επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.
2. Το αντικείμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου (είτε για υφιστάμενη είτε για νέα είτε για υπό σύσταση επιχείρηση) πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν
από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των τομέων των χερσαίων εμπορευματικών
μεταφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή στη βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος ή στα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
3. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
4. Έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές
μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης».
5. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν Εθνική ή/και Διεθνή δραστηριότητα.
6. Πληρούν τις απαιτήσεις του Ν 3887/2010 και των σχετικών τροποποιήσεων αυτού.
7. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του
Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας, ή διετίας, ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010).
8. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ, ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ (για δύο
συνεχόμενες χρήσεις).
9. Η νέα επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
10. Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2004/0/244/02.
11. Οι νέες επιχειρήσεις (όσες δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, καθώς και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια
λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του έργου.
12. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (όσες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση) πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά
περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). Επιχειρήσεις που
στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν κάνει αίτηση για έκδοση νέας άδειας
λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, απορρίπτονται εξ' αρχής από το πρόγραμμα.
13. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ
.
14. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους. Επίσης, δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανόνα ήσσονος σημασίας
(De minimis).
15. Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με
προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κλπ.).
16. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,
όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.).
17. Η υπό σύσταση επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληρεί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
•
να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
•
να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της
ανάκτηση ενίσχυσης.
•
να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
•
να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
•
να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς, η μη
ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα
τίθεται στο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

49.4
49.41
49.41.1
49.41.11
49.41.11.01
49.41.11.02
49.41.12
49.41.12.01
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία
Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με
οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με
οδηγό μη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των
προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα
Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό
ιδιοκτήτη
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ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

49.41.12.02
49.41.13
49.41.13.01
49.41.13.02
49.41.13.03
49.41.14
49.41.15
49.41.15.01
49.41.15.02
49.41.15.03
49.41.16
49.41.17
49.41.18
49.41.19
49.41.19.01
49.41.19.02
49.41.19.03
49.41.19.04
49.41.19.05
49.41.19.06
49.41.19.07
49.41.2
49.41.20
49.42
49.42.1
49.42.11
49.42.11.01
49.42.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό
μη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή
αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό
ιδιοκτήτη
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη
ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην
Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα
Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά
οχήματα
Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα που έλκονται από
άνθρωπο ή ζώα
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων
Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό
ιδιοκτήτη
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό
μη ιδιοκτήτη
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών
μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών
μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων
Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)
Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή
Υπηρεσίες μετακόμισης
Υπηρεσίες μετακόμισης
Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά
Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών
Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πίνακας Κατανομής προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

3
4

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE ΜΙΝΙΜΙS (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%)
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και
100%
συντήρησης
•
Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
•
Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ
100%
•
Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής Οχημάτων
•
Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των
οχημάτων της επιχείρησης).
Αγορά οικοπέδου
10%
Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
25% και έως 15.000€

5

Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.

10%

6

Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα.

30%

Άϋλες δαπάνες (συνολικά)

20%

Α/Α

1

2

7
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Κατηγορία Δαπάνης

•

Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης

•

Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις

•

Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Έως €4.000

-

Έως €6.000

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
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-

Εκπόνηση μελετών και ερευνών

Έως €8.000

-

Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά

Έως €8.000

-

Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και

-

Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων

ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου

Έως €6.000€ έκαστο πρότυπο πιστοποίησης

Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.)
Το άθροισμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50%
των συνολικών δαπανών της κατηγορίας Α (δαπάνες De Minimis).
Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της κατηγορίας Α είναι η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011)
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 45% ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8,9 ΚΑΙ 25% ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10)
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα
κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών
8

προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες

€12.000

επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη
απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου. (άρθρο 19).
9

Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε

30%

μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40)
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία
10

προκήρυξης του προγράμματος ) για

25%

μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14). π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης
νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ) (άρθρο 40)
Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της κατηγορίας Β είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS
1. Δαπάνες για την ανέγερση / επέκταση / διαμόρφωση κτιρίων και χώρων
Οι δαπάνες ανέγερσης / διαμόρφωσης / επέκτασης κτιρίων και χώρων επί ακινήτων /οικοπέδων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της
ενίσχυσης, ή έχουν ενοικιασθεί για περίοδο τουλάχιστον 8 ετών, δύναται να είναι έως και το 100% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του
επιχειρηματικού σχεδίου-πρότασης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν:
•
Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τον
ειδικό σκοπό συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι
βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου εξοπλισμού και οχημάτων ή για χώρο μεταφόρτωσης ή
προσωρινής αποθήκευσης υλικών/ δραστηριοτήτων / αγαθών της επιχείρησης και θα βρίσκονται εντός του χώρου της επένδυσης. Οι δαπάνες αυτής της
κατηγορίας περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, ή την επέκταση / διαρρύθμιση των
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων όπως, χωρίσματα κλπ. Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,
κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφάλειας. Δαπάνες για τη δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης π.χ. ηλεκτρισμού, νερού,
αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά. Δαπάνες για λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως
δημιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης - κλιματισμού, βυτία, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους συνεργείων οχημάτων, αποθηκευτικών
χώρων, πρατηρίων καυσίμων, κ.ά. (κόστος υλικών και εργασιών).
•
Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να
διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ),
•
Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και συνθήκες, καθώς και για τη προσβασιμότητα και
διευκόλυνση διαχείρισης οχημάτων. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως ασφαλτόστρωση, επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου διαγράμμιση, σήμανση, ελεγχόμενη πρόσβαση, κλπ.
•
Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις
Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών, εφόσον
απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις, ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι:
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Στις περιπτώσεις που η
μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα
προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση
χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου, για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

2. Δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια
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Δαπάνες μετασκευής - διασκευής φορτηγών αυτοκινήτων.. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιληφθούν:
Α. Αντικατάσταση αμαξώματος / παλαιού με νέο του ίδιου τύπου, ή αντικατάσταση με αμάξωμα άλλου τύπου (π.χ. αντικατάσταση ανατρεπόμενου
αμαξώματος χαλύβδινου από αλουμινένιο, ή αντικατάσταση αμαξώματος κοινού φόρτου από ψυγείο (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 73 ΦΕΚ Β 884
όπως ισχύει).
Β. Προσθήκη ή αντικατάσταση άξονα (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 73 / ΦΕΚ Β 884 και υπουργική απόφαση 13303/84 ΦΕΚ Β 292 αντίστοιχα π.χ. από
διαξονικό φορτηγό σε τριαξονικό).
Γ. Αντικατάσταση δοκών διακεκριμένου πλαισίου. Μετά από ατύχημα όταν στρεβλωθεί το πλαίσιο, αντικατάσταση τμημάτων αυτού (υπουργική απόφαση
ΣΤ -20270 / 73 ΦΕΚ 884 Β').
Δ. Εξοπλισμός εξυπηρέτησης της φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων (Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού : γερανός - υδραυλική πόρτα).
Ε. Τοποθέτηση εκ των υστέρων συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΑΒ5). Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών χωρίς ΑΒ5
μετά την 1-1-2014 (υπουργική απόφαση 28366 /2098 / 2006 ΦΕΚ Β' 441).
ΣΤ. Εξοπλισμός φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς ψυγείων ευπαθών τροφίμων, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (κ.υ.α. 54477 /2598 /
2003 / ΦΕΚ 1399 Β').
Ζ. Αντικατάσταση μηχανής με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Εξοπλισμού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός και εκτός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, clark, περονοφόρα, κλπ.

Επισημαίνεται για τον εξοπλισμό ότι :
•
Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν :
 το κόστος αγοράς αυτού,
 το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασής του,
 το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του.
•
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
•
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχήματος στην κατηγορία δαπανών De Minimis.
•
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
•
Με την απόκτηση του εξοπλισμού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό σε θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου
βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισμό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί μια 3ετία μετά
τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου (από την οριστική παραλαβή).

3. Δαπάνες αγοράς οικοπέδου
Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 14053/ΥΠΑΣΥΔ 1749/27.3.08

4. Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Η εγκατάσταση εξοπλισμού με χρήση Α.Π.Ε. για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές ενέργειας, π.χ. προμήθεια λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας βάσει ΦΕΚ 1554 Β'/24-10-06, προμήθεια και εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης άεργου ισχύος ή/και άλλων συσκευών βελτίωσης
ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, ηλιακού θερμοσίφωνα, μονωτικά κτιριακά υλικά, συσκευές εξοικονόμησης
καυσίμων, κλπ.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Α.Π.Ε. δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% και να είναι έως 15.000€ του προϋπολογισμού του
έργου. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης, στην οποία
εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ.

5. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προμήθεια λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων για την τήρηση των δεδομένων που καταγράφονται από τον ψηφιακό ταχογράφο και υποχρεούνται
να τηρούν οι μεταφορικές εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/85 όπως ισχύει και (ΕΚ) 561/2006).
Εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων GPS για οργάνωση, on line κλείσιμο μεταφορών, οργάνωση στόλου, κ.ά. Στα υπολογιστικά συστήματα
περιλαμβάνονται τόσο το hardware όσο και το λογισμικό (software).
Συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή
ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης.
Συστημάτων ασφαλείας μεταφορών για την πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων και την οδική ασφάλεια (ειδικά για τη μεταφορά επικινδύνων αγαθών).
Εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα "e-business management" και "e-business development" (B2B ή B2C,
ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, CRM, ERP, κλπ.).
Μηχανογραφικού εξοπλισμού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές.
Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VΡΝ). Δεν συμπεριλαμβάνονται
τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς, εφαρμογής, παραμετροποίησης, και εκπαίδευσης προσωπικού για την προμήθεια και
εγκατάσταση καινούργιου λογισμικού που αφορά στην αυτοματοποίηση του μεταφορικού έργου και logistics, των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών,
μετρητικά συστήματα, συστήματα ασφαλούς διακίνησης επικινδύνων υλικών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη σύνδεση σε e-marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και
εφαρμογή ERP και CRM κλπ.
Επισημαίνεται για το λογισμικό ότι :
•
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού μέχρι και
10% του κόστους αγοράς του λογισμικού. Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. Για
το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή, μαζί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
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•

Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
Με την απόκτηση του λογισμικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το λογισμικό αυτό σε θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου
βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισμό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί μια 3ετία μετά
τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου (από την οριστική παραλαβή).
Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με
αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι
επιλέξιμες).

Δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας
Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ.
αγορά, άδεια χρήσης, royalties κλπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους
στόχους του σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα, όπως π.χ. Σύμβαση της επιχείρησης με τον οίκο παροχής της τεχνογνωσίας θεωρημένη
από την αρμόδια ΔΟΥ και εγγραφή στο βιβλίο παγίων (βλέπε σχετικό πίνακα παραδοτέων στον Οδηγό Υλοποίησης).

6. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. ή βιοτεχνικά πάρκα ή νοικιασμένους χώρους εκτός ΒΙΠΕ.
Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν:
•
την αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού από τον υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα δίκτυα παροχής,
αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού),
•
τη μεταφορά του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαμβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης -εκφόρτωσης στα
μεταφορικά μέσα),
•
την εγκατάσταση του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης (κόστος συναρμολόγησης, σύνδεσης με τα δίκτυα παροχής,
ρύθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού, των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του).

7. Δαπάνες για Άυλες Επενδύσεις
Οι δαπάνες για τις άυλες ενέργειες στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν δύνανται να είναι μεγαλύτερες από το 20% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του
επιχειρηματικού σχεδίου-πρότασης και συνίστανται σε:
Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Για οδική ικανότητα, μεταφορά επικινδύνων αγαθών, ασφάλεια μεταφορών, χρήση συστημάτων GΡS, πρώτες ιατρικές βοήθειες και άλλα σχετικά εκπαιδευτικά
προγράμματα και σεμινάρια για τον εκσυγχρονισμό και ασφάλεια του μεταφορικού τους έργου. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν αρχική επαγγελματική
εκπαίδευση και πιστοποίηση που αποτελούν υποχρέωση από τον νόμο να τις αποκτήσουν.
Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα
διοργάνωσης της έκθεσης. Επιλέξιμες δαπάνες είναι :
•
Το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων,
•
Το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης,
•
Το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων.
Δαπάνες σύνδεσης - Συμμετοχή σε e-marketplaces
Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες σύνδεσης με ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η ημερομηνία
εγγραφής στον αντίστοιχο οργανισμό θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα και να συνοδεύεται από σχετικό
συμφωνητικό θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τέλη και συνδρομές εκτός τους αρχικού κόστους εγγραφής σύνδεσης
και συμμετοχής.
Δαπάνες συμβούλων & συμβουλευτικών υπηρεσιών
Είναι επιλέξιμες δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες δεν συνιστούν διαρκή ή
περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές, νομικές
και διαφημιστικές υπηρεσίες. Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε :
α) Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €.
β) Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης,
αναδιοργάνωσης των επιμέρους
λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου
– risk analysis), marketing plan, κ.λπ. έως του ποσού των 6.000,0€ συνολικά.
Οι μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς
και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου δεν είναι επιλέξιμες.
γ) Δημιουργία-κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά έως του ποσού των 8.000,0€
δ) Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου έως του ποσού των 8.000,00€. Οι δαπάνες
αυτές περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες σύνδεσης με ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η ημερομηνία
εγγραφής στον αντίστοιχο οργανισμό θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρόσκλησης του προγράμματος και να συνοδεύεται από σχετικό
συμφωνητικό θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τέλη και συνδρομές εκτός τους αρχικού κόστους εγγραφής
σύνδεσης και συμμετοχής.
ε) Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που οδηγούν υποχρεωτικά σε πιστοποίηση από σχετικό
διαπιστευμένο φορέα (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ Ι50 της σειράς 9001 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ Ι50 της σειράς 14001 και ΕΜΑ5,
ΗΑΟΟΡ, ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια κλπ.), έως του ποσού των 6.000,0€ έκαστη. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται και η αμοιβή του διαπιστευμένου
φορέα πιστοποίησης. Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της πιστοποίησης.
Επισημαίνεται ειδικότερα για τις δαπάνες των συμβούλων ότι :
•
Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους.
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•

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του
κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες μελετών, στις προσφορές που θα υποβάλλονται με το
επιχειρηματικό σχέδιο υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πεδίου της μελέτης, ο σκοπός, η μεθοδολογία
και η μέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Όλες οι δαπάνες θα αξιολογούνται για το εύλογο του
κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο.

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 800/2010.

1. Δαπάνες αγοράς καινούργιου οχήματος
Σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2010 (άρθρο 19) δαπάνες προμήθειας οχημάτων νέας τεχνολογίας EURO V. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες
θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες (ορίζονται στα 12.000,00€) που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος από το επίπεδο EURO V που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.
Θέση σε κυκλοφορία καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυστηρότερης από εκείνη που είναι υποχρεωτική π.χ. EURO 6, όταν η
υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά σε τεχνολογία EURO 5, EURO 7 όταν η υποχρέωση αφορά σε EURO 6, κοκ.

2. Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (άρθρο 2, 40,Γ.Α.Κ).
Επιδοτούνται δαπάνες μισθοδοσίας για την απασχόληση επί 12 το πολύ μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με
αναπηρία (ΑΜεΑ), σε πρόσθετες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε νέο εξοπλισμό και λειτουργίες της επιχείρησης, όπως προκύπτουν από την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου. Το ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών αυτής της μορφής
ανέρχεται σε 30% του προϋπολογισμού.
Το ποσοστό της παρεχόμενης Δημόσιας χρηματοδότησης ταυτίζεται με το ποσοστό Δημόσιας χρηματοδότησης του σχεδίου.
Για να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει αθροιστικά να ισχύουν τα εξής:
•
Οι ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζομένων με επιλέξιμο μισθολογικό κόστος, είναι πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους 2010.
•
Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου υποβολής της πρότασης, σε συνδυασμό με το προϋπολογιζόμενο
επιλέξιμο κόστος, το οποίο αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του σχεδίου.
•
Οι πρόσθετες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην επιχείρηση θα καλύπτουν ανάγκες που δημιουργούνται από την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου.
•
Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι «εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση», κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40),
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα οδηγό. Ειδικότερα, άτομα που:
α) δεν είχαν κανονική αμειβόμενη απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 μήνες ή
β) δεν παρακολούθησαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης ή
γ) είναι άνω των 50 ετών ή
δ) ζουν μόνα, έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών
Το ύψος και η επιλεξιμότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκμηριώνονται με τα εξής αναγκαία προς τούτο παραστατικά:
•
Έντυπο Ε7
•
Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας
•
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
•
Αναγγελία πρόσληψης
•
Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι ο εργαζόμενος δεν είχε κανονική αμειβόμενη απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 μήνες
•
Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του εργαζόμενου
•
Υπεύθυνη Δήλωση του εργαζόμενου ότι δεν έχει παρακολουθήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (ISCED 3),ή ότι ζει μόνος, έχοντας
τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών.

3. Λειτουργικές Δαπάνες
Για τις μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις (υποσύσταση επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση) καλύπτονται λειτουργικές
δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής / διοικητικής
υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγής έδρας κλπ) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Δεν δύνανται να είναι
μεγαλύτερες από το 25% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου-πρότασης.

Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες
Πέρα των επισημάνσεων που αναφέρονται στην περιγραφή των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών επιπρόσθετα τονίζεται ότι:
•
Δεν είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης από κοινοπραξία επιχειρήσεων.
•
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
•
Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο και το εύλογο του
κόστους τους.
•
Επιλέξιμες είναι:
o
οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό de minimis, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία πρόσκλησης του προγράμματος
o
οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, οι εν λόγω δαπάνες,
είναι μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
•
Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες.
•
Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήματος δεν είναι επιλέξιμες.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
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ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη νομική μορφή της Επιχείρησης.
Α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1.
Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (μόνο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) για τα ημερολογιακά
έτη (χρήση), 2008, 2009, 2010 (οικονομικά έτη, 2009, 2010, 2011) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για αυτές που
έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης καλό
είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
2.
Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για
τις Α.Ε) για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011). Για αυτές που έχουν κλείσει
διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει
σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων με
κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
3.
Η νόμιμη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποδεικνύεται με τα εξής:
Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233)
Β. Ισχύουσα άδεια ή άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ) αυτοκινήτων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της άδειας κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας που την έχει εκδώσει).
Γ. Βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 3887/2010 (μόνο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του ν. 3887/2010), συνοδευόμενη από το καταστατικό της εταιρίας.
Δ. Έγκριση λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης και έγκριση της τελευταίας μεταβολής της λειτουργίας της από την
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, συνοδευόμενες από το καταστατικό της
εταιρίας. Τα δικαιολογητικά της περ. Δ απαιτούνται για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την ισχύ του ν.
3887/2010 πλην των μεμονωμένων μεταφορέων.
Ε. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ, επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό περί μεταβολών από την οικεία Διεύθυνση ΑΕ για τις ΑΕ ή το
πρωτοδικείο για τις ΕΠΕ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ
ΣΤ. Έγκριση ίδρυσης σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων όταν αυτός υπάρχει και σχετίζεται με τις επιλέξιμες δαπάνες.
Τα Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ’ εκδίδονται από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής ενότητας της χώρας σύμφωνα με την έδρα
της εταιρίας.
4.
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011).
5.
Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα
από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση), που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το
χρόνο, για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010. (οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011).
6.
Δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών
κωδικών δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.Δ. 97 σε Κ.Α.Δ. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καμία άλλη
μεταβολή των στοιχείων μητρώου του υπόχρεου.
7.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με τον οδηγό
του προγράμματος
8.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του κανονισμού
800/2008 της Ε.Ε καθώς και επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση και διέπονται από τον κανονισμό
1998/2006 De Minimis.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος I
ης
του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής της 6 Αυγούστου 2008 θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7,
ισολογισμοί, καταστατικά) για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την
επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση.
9.
Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού με χρήση ΑΠΕ για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές
ενέργειας, απαιτείται ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης, στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση
από ΑΠΕ, ώστε να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισμα
των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
10. Προσφορές-προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισμό. Για τις δαπάνες των εγκαταστάσεων, των
λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκμηριωμένου
προϋπολογισμού και προσφορών ανά περίπτωση.
11. Σε περίπτωση που υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, παραστατικά παραχώρησης χρήσης ή μίσθωσης ή νόμιμης σύστασης
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι «θα προσκομιστεί,
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Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής
προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική
καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της
επένδυσης
12. Επίσης, για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής μπορεί, κατά την κρίση του, να
υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης
αναφέρεται το καθένα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας π.χ. ISO, EMAS (εφόσον υπάρχει).
 Οργανόγραμμα επιχείρησης.
 Βεβαιώσεις για τα προσόντα (έτη εργασιακής εμπειρίας, εκπαίδευση, κατάρτιση) των μετόχων ή των εργαζομένων της
επιχείρησης. Γίνονται δεκτά: άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις
των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα
της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης (σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία
5881/ΕΥΣ1565, 3/2/2010 του ΥΠΟΙΑΝ) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενδιαφερόμενου που να τεκμηριώνει την
εμπειρία του, όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία ή / και
τις γνώσεις του και τη συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης.
 Απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (εφόσον υπάρχουν).
 Κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες στο όνομα της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν).
 Αποδεικτικά συμμετοχής σε εκθέσεις (εφόσον υπάρχουν).
 Διαφημιστικά φυλλάδια και prospectus της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν).
 Εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής και αποφάσεις ολοκλήρωσης σε παλαιότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της
επιχείρησης και των συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 Τεκμηρίωση ύπαρξης λογισμικού καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων (άδειες χρήσης).
 Τεκμηρίωση 5ετούς εμπειρίας του 50% των εργαζομένων (καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας).
 Τεκμηρίωση συμμετοχής εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε σεμινάρια την τελευταία τριετία.
 Τεκμηρίωση δαπανών προβολής (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπική πώληση κτλ).
 Τεκμηρίωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού – ιστοσελίδας.
B) Νέες και υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Α/Α
1.
2.
3.

4.

5.
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε Συμμετέχοντος Δικαιούχου.
Iσολογισμοί και έντυπα Ε3 και Ε7 εφόσον υπάρχουν για τις νέες επιχειρήσεις.
Η νόμιμη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποδεικνύεται με τα εξής:
Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233).
Β. Ισχύουσα άδεια ή άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ) αυτοκινήτων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της άδειας κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας που την έχει εκδώσει).
Γ. Βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 3887/2010 (μόνο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του ν. 3887/2010), συνοδευόμενη από το καταστατικό της εταιρίας.
Δ. Έγκριση λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης και έγκριση της τελευταίας μεταβολής της λειτουργίας της από την
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, συνοδευόμενες από το καταστατικό της
εταιρίας. Τα δικαιολογητικά της περ. Δ απαιτούνται για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την ισχύ του ν.
3887/2010 πλην των μεμονωμένων μεταφορέων.
Ε. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ, επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό περί μεταβολών από την οικεία Διεύθυνση Α.Ε για τις ΑΕ ή το
πρωτοδικείο για τις ΕΠΕ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ
ΣΤ. Έγκριση ίδρυσης σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων όταν αυτός υπάρχει και σχετίζεται με τις επιλέξιμες δαπάνες.
Τα Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ’ εκδίδονται από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής ενότητας της χώρας σύμφωνα με την έδρα
της εταιρίας.
Στοιχεία Των Εταίρων / Μετόχων Του Φορέα Της Επένδυσης: Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 του πιο πρόσφατου
διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο ξεχωριστά, ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που
δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δικαιούχοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί
ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν (ακόμα
και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους. Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των
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Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής
επιχειρήσεων αυτών.
6.
Βεβαίωση χρήσης γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης.
7.
Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας / εργασιών ή κωδικοποιημένο καταστατικό ή βεβαίωση εγγραφής σε αρμόδιο
επιμελητήριο και λειτουργίας, όπου απαιτείται.
8.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας όπου να βεβαιώνει ότι:
 η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί ανάκτηση
επιχορήγησης.
 η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των
Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/0/244/02.
9.
Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού με χρήση ΑΠΕ για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές
ενέργειας απαιτείται ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης, στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση
από ΑΠΕ, ώστε να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισμα
των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
10. Προσφορές-προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισμό. Για τις δαπάνες των εγκαταστάσεων, των
λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκμηριωμένου
προϋπολογισμού και προσφορών ανά περίπτωση.
11. Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηματιών. Γίνονται δεκτά: άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας
για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης - κατάρτισης, ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενδιαφερόμενου που να τεκμηριώνει την εμπειρία του, όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία ή / και τις γνώσεις του και τη συνάφεια αυτών με το
αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης.
12
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.
13
Σε περίπτωση που υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, παραστατικά παραχώρησης χρήσης ή μίσθωσης ή νόμιμης σύστασης
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι «θα προσκομιστεί,
προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική
καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της
επένδυσης
16
Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής μπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει
πρόσθετα στοιχεία σε ειδικό «υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το
καθένα.
Και για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι :
• Οι προσφορές για τον εξοπλισμό/λογισμικό πρέπει να είναι αναλυτικές με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων/λογισμικών συνοδευόμενες από τα σχετικά prospectus.
• Οι προσφορές για τον εξοπλισμό μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων θα πρέπει να είναι με σαφή περιγραφή των
τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του εξοπλισμού και να συνοδεύονται από σχετικό prospectus, εφόσον δύναται. Οι
προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
• Οι προσφορές για την εκπόνηση μελετών (όπως περιγράφονται στην ενότητα των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών) από
συμβούλους, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: ανάλυση κόστους, μεθοδολογία, σκοπό και τεκμηρίωση
σκοπιμότητας μελέτης, ανάλυση περιεχομένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω μελέτη, είδος έρευνας
(πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστημονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
• Οι προσφορές για την εκπόνηση μελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστημάτων 150, ΕΜΑ5, ΕCO LABEL, κλπ. θα πρέπει
να περιέχουν πλήρη μεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόμενα της μελέτης.
• Οι προσφορές από τους φορείς πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς το
σύστημα που θα πιστοποιηθεί και ως προς την ανάλυση του κόστους τους και να είναι αποδεδειγμένα από αναγνωρισμένους
διαπιστευμένους φορείς.
• Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού
κεφαλαίου, απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού, δήλωση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και συμφωνίας με όλα τα
στοιχεία του φακέλου της πρότασης.

nt0371

Σελίδα 10

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο, Τ.Κ. 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η νόμιμη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποδεικνύεται με τα εξής:
Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το ΠΔ 346/2001 (ΦΕΚ Α 233)
Β. Ισχύουσα άδεια ή άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ) αυτοκινήτων.
Γ. Βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 3887/2010 (μόνο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του ν.3887/2010), συνοδευόμενη από το τελευταίο καταστατικό της εταιρίας.
Δ. Έγκριση λειτουργίας αυτής μεταφορικής επιχείρησης και έγκριση αυτής τελευταίας μεταβολής της λειτουργίας αυτής από την
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας συνοδευόμενες από το τελευταίο καταστατικό της
εταιρίας. Τα δικαιολογητικά της περ. Δ απαιτούνται για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την ισχύ του ν.
3887/2010 πλην των μεμονωμένων μεταφορέων.
Ε. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ, επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό περί μεταβολών από την οικεία Διεύθυνση Α.Ε για τις ΑΕ ή το
πρωτοδικείο για τις ΕΠΕ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ
Τα Α, Β, Γ και Δ εκδίδονται από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής ενότητας της χώρας σύμφωνα με την έδρα της
εταιρίας.
Αναλυτικά:
Α. Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα γίνεται από την υπηρεσία μεταφορών της έδρας της επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001, με την υποβολή των δικαιολογητικών του π.δ. 346/2001 και της Β-66272/6175/24-122001 εγκυκλίου, από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των εχεγγύων αξιοπιστίας, κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας και
επαγγελματικής επάρκειας. Για την απόδειξη της πλήρωσης των εχεγγύων αξιοπιστίας των μεταφορικών εταιριών νομικής μορφής
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε. και του
διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. Όταν το πρόσωπο που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω, απαιτείται πρόσθετα αντίγραφο ποινικού μητρώου του προσώπου αυτού.
Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001, για την διακρίβωση της ύπαρξης της κατάλληλης
u959 οικονομικής επιφάνειας της επιχείρησης απαιτείται η απόδειξη ότι διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους τουλάχιστον
9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα. H επαγγελματική επάρκεια αποδεικνύεται με
την ύπαρξη του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας στο όνομα του προσώπου που διευθύνει τις μεταφορικές
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επανεκδίδεται στις περιπτώσεις αλλαγής των μελών του Δ.Σ. ή του διαχειριστή
ή του προσώπου που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Ειδικά για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ απαιτείται η άδεια
άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα της εταιρείας και των εταίρων-μελών.
Β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ή αδειών κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας.
Γ. Η βεβαίωση λειτουργίας εκδίδεται από την Υπηρεσία μεταφορών της έδρας της εταιρίας μόνο για τις εταιρίες που πληρούν τις
προϋποθέσεις του ν. 3887/2010 με τον έλεγχο των εξής δικαιολογητικών: α. καταστατικού της εταιρίας και πιστοποιητικού περί
μεταβολών β. άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα γ. δικαιολογητικών για την απόδειξη της ύπαρξης χώρων
γραφείου και στάθμευσης όπως περιγράφονται στο κεφ. Γ της Β1/47883/4534/2010 υ.α. Περιέχει την επωνυμία της εταιρίας και
τους αριθμούς κυκλοφορίας των ΦΔΧ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της ή μισθωμένων. (σχετ. η Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιος).
Δ. Η έγκριση της λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010 προβλέπεται από
τις διατάξεις της Ε-27003/2485/76 υ.α με την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του κεφ. ΙΙ αυτής.
Σχετ. Νομοθεσία :
ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α 174)
π.δ 346/2001 (ΦΕΚ Α 233)
Κανονισμός (ΕΚ)1071/2009
υ.α Β1/47833/4534/2010 (ΦΕΚ Β 1644)
Εγκύκλιος Β1/53534/5213/19-11-2010
Εγκύκλιος Β1/47832/4533/11-10-2010
Ε-27003/2485/76 υ.α (ΦΕΚ Β 1282)
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο, Τ.Κ. 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, είτε ο
ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από € 2.000.000,00 και τηρεί το κριτήριο
της ανεξαρτησίας.
Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της,
είτε ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από € 10.000.000,00 και τηρεί το
κριτήριο της ανεξαρτησίας.
Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
είναι μικρότερος από € 50.000.000,00, είτε ο ετήσιος ισολογισμός της είναι
μικρότερος από € 43.000.000,00 και τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
Είτε απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό, είτε ο ετήσιος κύκλος
εργασιών της είναι μεγαλύτερος από € 50.000.000,00 και ο ετήσιος ισολογισμός της
είναι μεγαλύτερος από € 43.000.000,00.
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