ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους

τοµείς

Μεταποίησης-Τουρισµού

–

Εµπορίου

-

Υπηρεσιών

στο

πλαίσιο

των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση
στοχευµένων δράσεων µε σκοπό την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης.
Στόχος

της

δράσης

είναι

η

ενίσχυση

επιχειρήσεων

για

την

υλοποίηση

επενδύσεων

προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η
απευθείας

τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη

χρηµατοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς
η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ο σχεδιασµός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία των
προϋπολογισµών που διατίθενται είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης µε τις Περιφέρειες, µε σκοπό
να ικανοποιηθούν οι πραγµατικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους
πλεονεκτήµατα.

Συνεπώς

η

Περιφερειακή

στόχευση

και

διάσταση

αποτελούν

βασικά

χαρακτηριστικά της.
Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η
δυνατότητα ενίσχυσης και µεγάλων επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι η ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών.

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών θα καθοριστούν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα
ανακοινωθεί σε µεταγενέστερο χρόνο.
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2. Γεωγραφική Έκταση
Η εν λόγω προκήρυξη αφορά στις δώδεκα (12) περιφέρειες της χώρας. ∆εν αφορά στην
περιφέρεια Πελοποννήσου (σχετική αναφορά στο σηµείο 7 της παρούσας).

3. Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεµατικές Ενότητες
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α)

Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και

της ανταγωνιστικότητας µεταποιητικών επιχειρήσεων.
β)

Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και

της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ)

Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της

ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή τοµέα
δ)

Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και

της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή
τοµέα

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας εξαιρούνται από την
εν λόγω προκήρυξη.

Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης
στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

4. Κατηγορίες ενισχυόµενων επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1. υφιστάµενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισµένες
διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής της
επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν µετά την παραλαβή του
επενδυτικού τους σχεδίου
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5. Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Τo φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «∆υνητικός
∆ικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι

προϋποθέσεις

συµµετοχής

των

δυνητικών

δικαιούχων

των

ενισχύσεων,

είναι

οι

ακόλουθες:
να είναι εγκατεστηµένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες

•

επιχειρήσεις µε το πλήρες αντικείµενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
•

να µην είναι προβληµατική επιχείρηση

•

να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε νοµική µορφή

ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
να τηρούν (για υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν

•

εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•

να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

•

για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης της

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτηµα Α’ της παρούσας), ο µέσος ετήσιος
κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται:
από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ευρώ

o

(50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία
εκατοµµύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»
από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ευρώ

o

(50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία
εκατοµµύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ευρώ

o

(50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία
εκατοµµύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»
από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ευρώ

o

(50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία
εκατοµµύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν στις
τρεις τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν
υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε
επιχείρησης.
•

για τις υφιστάµενες µεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.
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∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή / και οι
θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε
ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

6. Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού – ∆ιάρκεια υλοποίησης

1.

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

κυµαίνεται:
i) Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για την
θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για την
θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
iii) Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για την θεµατική
ενότητα «Εµπόριο»
iv) Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για την θεµατική
ενότητα «Υπηρεσίες»
Το µέγιστο επιχορηγούµενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται µε τον κύκλο
εργασιών της επιχείρησης.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω

Θεµατικές

Ενότητες

µπορεί

να

πραγµατοποιήσει

επενδυτική

πρόταση

µε

προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην περίπτωση
αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.
2.

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να

υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες για την µεταποίηση και τον τουρισµό και τους δώδεκα
(12) µήνες για τις άλλες θεµατικές ενότητες από την ηµεροµηνία αποδοχής της σχετικής
απόφασης µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα
δίµηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της
ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος
µέτρου ενίσχυσης.

7. Προϋπολογισµός & Ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συµµετοχή
1. Ο προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ και
κατανέµεται στις 12 περιφέρειες της χώρας όπως ο παρακάτω πίνακας. Στον ίδιο πίνακα
επιπλέον αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανοµή του προϋπολογισµού για επιχορήγηση
υφιστάµενων και νέων / και υπό σύσταση επιχειρήσεων
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ΠΕΠ

Συνολικός π/υ

Περιφέρεια

( ∆.∆. σε €)

Υφιστάµενες
επιχειρήσεις

νέες και υπό
σύσταση
επιχειρήσεις

Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη

22.500.000,00

Κ. Μακεδονία

90.000.000,00

∆. Μακεδονία

22.500.000,00

Ήπειρος

22.500.000,00

Στερεά Ελλάδα

18.000.000,00

Θεσσαλία

22.500.000,00

Ιόνια

22.500.000,00

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑ∆Α-ΗΠΕΙΡΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-

80%

20%

85%

15%

70%

30%

80%

20%

70%

30%

80%

20%

80%

20%

70%

30%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

∆. Ελλάδα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

22.500.000,00

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Β. Αιγαίο

22.500.000,00

Ν. Αιγαίο

15.000.000,00

Κρήτη

22.500.000,00

Αττική

130.500.000,00

Σύνολο

433.500.000,00

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δεσµευτεί δηµόσια δαπάνη 22,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο
αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας µέσω εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού
εργαλείου µε τη µορφή είτε δανείων χαµηλού επιτοκίου

προς τις επιχειρήσεις, είτε

εγγυήσεων επιχειρηµατικών δανείων.

2.

Η

κατανοµή

του

διαθέσιµου

προϋπολογισµού

ανά

θεµατική

ενότητα

για

τις

υφιστάµενες επιχειρήσεις προέκυψε κυρίως µετά από πρόταση των εµπλεκοµένων
περιφερειών και αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Κατανοµή προϋπολογισµού ανά θεµατική ενότητα για υφιστάµενες επιχειρήσεις

Περιφέρεια
Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Κ.
Μακεδονία
∆.
Μακεδονία
Ήπειρος
Στερεά
Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια
∆. Ελλάδα
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη
Αττική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Π/Υ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(€)

Μεταποίηση (€)

Τουρισµός (€)

Εµπόριο (€)

Υπηρεσίες (€)

18.000.000,00

7.200.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

76.500.000,00

35.190.000,00

22.950.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

15.750.000,00
18.000.000,00

7.087.500,00
4.500.000,00

1.575.000,00
4.500.000,00

3.937.500,00
5.400.000,00

3.150.000,00
3.600.000,00

12.600.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
15.750.000,00
18.000.000,00
12.000.000,00
18.000.000,00
104.400.000,00
345.000.000,00

5.040.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
6.300.000,00
7.200.000,00
3.600.000,00
4.500.000,00
41.760.000,00
126.337.500,00

2.520.000,00
6.480.000,00
5.400.000,00
3.150.000,00
5.400.000,00
6.000.000,00
6.300.000,00
20.880.000,00
72.735.000,00

2.520.000,00
2.160.000,00
2.700.000,00
3.150.000,00
2.700.000,00
600.000,00
3.600.000,00
20.880.000,00
71.497.500,00

2.520.000,00
2.160.000,00
2.700.000,00
3.150.000,00
2.700.000,00
1.800.000,00
3.600.000,00
20.880.000,00
74.430.000,00

3. Η προκήρυξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.)

στο

πλαίσιο

των

Περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων

(Π.Ε.Π.)

«Αττική», «Μακεδονία-Θράκη» «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «ΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

4. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συµµετοχή του
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων δραστηριοτήτων της
Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία επιχειρήσεων:
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∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%)
Περιφέρεια

Ιδιωτική Συµµετοχή (%)
%
%
ιδιωτικής
ιδιωτικής
συµµετοχής συµµετοχής
για µεσαίες
για µικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις

%
ενίσχυσης
για µεσαίες
επιχειρήσεις

%
ενίσχυσης
για µικρές
επιχειρήσεις

50

60

50

40

40

50

60

50

40
50

50
60

60
50

50
40

40
40
40
50
40
40
40
40

50
50
50
60
50
50
50
50

60
60
60
50
60
60
60
60

50
50
50
40
50
50
50
50

Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Κ. Μακεδονία
∆. Μακεδονία
Ήπειρος
Στερεά
Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια
∆. Ελλάδα
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη
Αττική

5. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί
να χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή/και µεσοµακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό
∆άνειο

ειδικού

σκοπού.

Ο

τραπεζικός

δανεισµός

δεν

είναι

υποχρεωτικός.

Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 13 σηµείο 6 του (ΕΚ)
800/2008 τουλάχιστον το 25% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να
µην ενέχει την έννοια της κρατικής ενίσχυσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (επιχορήγηση, εγγύηση
δανείου από δηµόσιο φορέα ή επιδότηση επιτοκίου).
6.(α). Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση µεσοµακροπρόθεσµου
επιχειρηµατικού δανείου ειδικού σκοπού

µπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση

χρηµατοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί:
o

Εγγύηση µέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του µεσοµακροπρόθεσµου επενδυτικού
δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα µε το ποσοστό επιχορήγησης και την
κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να µην
είναι εγγυηµένο από το ΕΤΕΑΝ

o

Χρήση υφιστάµενων προϊόντων επιµερισµού ρίσκου µέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ
(επιδότηση επιτοκίου του µεσοµακροπρόθεσµου επενδυτικού δανείου ειδικού
σκοπού) ανάλογα µε το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της
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επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να µην υπάρχει
επιδοότιση επιτοκίου και χρήση χρηµατοδοτικού εργαλείου.
Σε ότι αφορά στο µεσοµακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό δάνειο ειδικού σκοπού ο δικαιούχος
της ενίσχυσης µπορεί να κάνει χρήση ενός µόνο χρηµατοδοτικού εργαλείου (εγγύηση ή
επιδότηση επιτοκίου).
6.(β).

Στην

περίπτωση

που

ο

δυνητικός

δικαιούχος

της

ενίσχυσης

κάνει

χρήση

προκαταβολής µπορεί να τύχει εγγύησης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής µέσω ΕΤΕΑΝ
στο πλαίσιο αξιοποίησης της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του
επενδυτικού του σχεδίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 11 της παρούσας.
7. Σε

όλες

τις

παραπάνω

περιπτώσεις

και

εφόσον

χρησιµοποιηθεί

το

αντίστοιχο

χρηµατοδοτικό εργαλείο (εγγύηση δανείου, εγγύηση εγγυητικής επιστολής, επιδότηση
επιτοκίου) θα υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης για τη συγκεκριµένη
ενίσχυση και θα αποµειώνεται αντίστοιχα το ποσό της επιχορήγησης που ο επενδυτής τελικά
θα λαµβάνει.
8. Τονίζεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να κάνει χρήση χρηµατοδοτικού
εργαλείου είτε µόνο για το µεσοπρόθεσµο δάνειο (π.χ. εγγύηση µέσω ΕΤΕΑΝ, προϊόν
επιµερισµού ρίσκου µέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ) είτε µόνο για την έκδοση εγγυητικής επιστολής
(π.χ. εγγύηση για την έκδοση εγγυητικής µέσω ΕΤΕΑΝ) στο πλαίσιο δυνατότητας χορήγησης
προκαταβολής.
9. Ως ίδια συµµετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και το
εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές και µπορεί να καλυφθεί είτε µε εισφορά µετρητών
είτε µε χρήση φορολογηθέντων αποθεµατικών.
10. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλεφθούν ως τρόπος κάλυψης της ίδιας
συµµετοχής, είναι απαραίτητη η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας µε την οποία
αποφασίσθηκε η δέσµευση των αποθεµατικών για την επένδυση επί µία τριετία (3ετία) από
την ολοκλήρωσή της.
11. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των ατοµικών η καταβολή της ιδίας συµµετοχής
πιστοποιείται από την αύξηση του εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε
µετρητά εισφορές των εταίρων/µετόχων ή κατά περίπτωση από ελεύθερα προς διανοµή
αποθεµατικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, ή από λοιπά στοιχεία των
ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων εις νέον για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση
κεφαλαιοποίησής τους.
12. Εφόσον δεν προβλέπεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης ίδια συµµετοχή και το
σύνολο

της

ιδιωτικής

συµµετοχής

καλύπτεται

από

µεσοµακροπρόθεσµο

τραπεζικό

επιχειρηµατικό δάνειο ειδικού σκοπού, όπως θα αποτυπώνεται και στη σχετική δανειακή
σύµβαση, κατά την πιστοποίηση της υλοποιηθείσας επένδυσης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται
ότι το προϊόν του δανείου χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για την υλοποίηση αυτής (π.χ.
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εξόφληση των τιµολογίων των προµηθευτών µε δίγραµµες επιταγές ή µε τραπεζικό έµβασµα
σε προµηθευτή εξωτερικού)
13. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας
συµµετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ιδιωτικής συµµετοχής, θα καθορίζονται
αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.

8. Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας ΚΑ∆ - Επιλέξιµες Ενέργειες και ∆απάνες
1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε µια µόνο θεµατική
ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και
να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα στην ίδια θεµατική ενότητα, στην
οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η
προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάµενες επιχειρήσεις.
Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν την
προδηµοσίευση της παρούσας και να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα,
στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης .
Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσµεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιµο
ΚΑ∆ στον οποίο θα πραγµατοποιήσουν της επένδυσή τους.
Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισµό για την υποβολή πρότασης
σε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριµένο ΚΑ∆ ή οι υπό σύσταση να δεσµεύονται ότι θα
αποκτήσουν τον ΚΑ∆ στον οποίο θα πραγµατοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση
τους .
2. Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεµατικές
ενότητες) µπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν
επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα µε τα
µεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον µέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους,
όπως

αποδεικνύεται

από

τα

σχετικά

φορολογικά

τους

έντυπα,

και

η

επιχειρηµατική

δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεµατική ενότητα είναι επιλέξιµη.
Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα)
σχετικές µε αυτήν τη θεµατική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να αφορά σε
άλλη θεµατική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη δραστηριότητα που ήδη
διέθεταν πριν την 01/01/2012.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη,
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.
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3. Στην περίπτωση µεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για δηµιουργία σηµείων
πώλησης/διάθεσης των προϊόντων της θα πρέπει για µία τριετία από την έκδοση βεβαίωσης
ολοκλήρωσης της επένδυσης να µην µεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία ενισχύθηκε. Η
τήρηση της συγκεκριµένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 της επιχείρησης,
από όπου για τις τρεις επόµενες πλήρεις οικονοµικές χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης να αφορά σε µεταποιητική δραστηριότητα.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική
τους πρόταση βάσει των Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) της Π.Ο.Λ. 1133/2008 και
στην θεµατική ενότητα που ανήκουν σύµφωνα µε αυτούς. Ο Ε.Φ.∆. στον οποίο υποβάλλεται η
επενδυτική πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων µε τον
δηλωθέντα Κ.Α.∆. θα αποδέχεται την υποβολή της στην συγκεκριµένη θεµατική ενότητα.
4. Οι επιλέξιµες ενέργειες, ενδεικτικά, για συγχρηµατοδότηση από την παρούσα αναφέρονται
στον Πίνακα 1Α για την θεµατική ενότητα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», 1Β για τις θεµατικές ενότητες
«ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 1Γ για την θεµατική ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
1

∆ηµιουργία,

επέκταση,

αναβάθµιση

χώρων

παραγωγής,

αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
2

∆ιαφοροποίηση

-

εκσυγχρονισµός

διαδικασιών

παραγωγής,

αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή
3

διαδικασιών.

4
Προστασία

περιβάλλοντος,

περιβαλλοντικές

πιστοποιήσεις

και

εξοικονόµηση ενέργειας.
5

Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
«ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
1

∆ηµιουργία, επέκταση, αναβάθµιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης
εργασιών της επιχείρησης.

2

Εξορθολογισµός

-

εκσυγχρονισµός

υπηρεσιών,

λειτουργιών

και

διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
3

Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.

4

Προστασία

περιβάλλοντος,

περιβαλλοντικές

πιστοποιήσεις

και

εξοικονόµηση ενέργειας.
5

Ανάπτυξη καινοτοµιών.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
1

∆ηµιουργία,

επέκταση,

αναβάθµιση

κτιρίων

και

εγκαταστάσεων

τουριστικών καταλυµάτων
2

Εκσυγχρονισµός

και

αναβάθµιση

υπηρεσιών

και

διοικητικών

διαδικασιών της επιχείρησης.
3

Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.

4

Προστασία

περιβάλλοντος,

περιβαλλοντικές

πιστοποιήσεις

και

εξοικονόµηση ενέργειας.

5.

5

Ανάπτυξη καινοτοµιών στις παρεχόµενες υπηρεσίες.

6

Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Οι επιλέξιµες δαπάνες για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι οποίες

πρέπει να συνοδεύονται κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης από τα αντίστοιχα
προτιµολόγια/προσφορές , αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα 2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1
2

Κτίρια και εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα

και

Εξοπλισµός

Ως

επιλέξιµη

δαπάνη

νοείται

αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως

3

επιλέξιµη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο
µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας. Ως

4

επιλέξιµη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο
µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

5

Συστήµατα

Αυτοµατοποίησης:

Ως

επιλέξιµη

δαπάνη

νοείται

αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

6

∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας:

7

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας

8

Προβολή - Προώθηση

9

Αµοιβές Συµβούλων

Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόµενου
επενδυτικού σχεδίου ενώ η δαπάνη 9 που αφορά στο κόστος εκπόνησης/σύνταξης του
επιχειρηµατικού σχεδίου και παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)
Οι επιλέξιµοι συνδυασµοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεµατική Ενότητα, θα περιγράφονται
αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.
Επισηµαίνονται τα εξής:
•

∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής
πρότασης δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

•

Οι δαπάνες που αφορούν την υποβληθείσα επενδυτική πρόταση και πραγµατοποιήθηκαν
µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής πρότασης, κρίνονται επιλέξιµες µόνον
εφόσον ο δικαιούχος της ενίσχυσης αποδεχτεί να υλοποιήσει την επένδυση µε την
αποδοχή της σχετικής νοµικής δέσµευσης για την υλοποίηση της.

•

Για να τηρείται και να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα του χαρακτήρα κινήτρου του
επενδυτικού σχεδίου θα εξετάζονται όλα τα σχετικά µε τη δαπάνη και το επενδυτικό
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σχέδιο έγγραφα και παραστατικά (π.χ. σύµβαση εργασιών υπογεγραµµένη πριν την
παραλαβή της επενδυτικής πρότασης για δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριµένη
επενδυτική πρόταση καθιστούν το σύνολο των εργασιών µη επιλέξιµο, ανεξάρτητα από το
αν τα παραστατικά έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί εκ των υστέρων).
•

Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον
δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν µπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο µπορεί
να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη.

•

∆εν είναι
περιφέρειας

επιλέξιµες δαπάνες που πραγµατοποιούνται
στο

πλαίσιο

ενός

επενδυτικού

σχεδίου

σε

περισσότερες της

ανεξάρτητα

από

το

µίας
χρόνο

πραγµατοποίησης τους.
•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού

•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά µεταφορικού µέσου ή αγορά
εξοπλισµού µεταφορικού µέσου.

•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού µε leasing.

•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες όταν αφορούν σε ακίνητα που δεν
είναι αποκλειστικά αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης.

•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για δηµιουργία, επέκταση, αναβάθµιση κτιρίων επί
ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.
Κατ'

εξαίρεση,

περιλαµβάνεται

στις

επιλέξιµες

δαπάνες

η

δηµιουργία,

επέκταση,

αναβάθµιση κτιρίων εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προσκόµιση του δικαιολογητικού
περιλαµβάνεται στο «έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριµένη περίοδος κατά την στιγµή της
υποβολής

της

επενδυτικής

πρότασης,

ο

δυνητικός

δικαιούχος

υποχρεούται

να

προσκοµίσει δικαιολογητικό µίσθωσης µε ισχύ οκτώ (8) ετών προκειµένου να λάβει
οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης,
τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής
της επενδυτικής πρότασης.

9. Έντυπο υποβολής πρότασης - ∆ικαιολογητικά και στοιχεία
Η επενδυτική πρόταση θα υποβάλλεται µε τυποποιηµένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης, το
οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπ.Α.Α.Ν. Η διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής είναι υποχρεωτική.
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Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά
και σε φυσική µορφή εις διπλούν.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην επενδυτική πρόταση θα ορίζονται
αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.
Σε περίπτωση υποβολής επενδυτικής πρότασης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
προηγουµένων παραγράφων ή δεν περιλαµβάνει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως θα
οριστούν αναλυτικά, αυτή θεωρείται «µη παραδεκτή».
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία (1) επενδυτική
πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π. και αποκλειστικά σε ένα
από τα σηµεία υποδοχής του Ε.Φ.∆. της διοικητικής Περιφέρειας όπου πρόκειται να
υλοποιηθεί η επένδυση στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων της
µιας (1) προτάσεων από τον δυνητικό δικαιούχο στον ίδιο ή σε άλλο Ε.Φ.∆., ή η υποβολή
επενδυτικής πρότασης σε αναρµόδιο σηµείο υποδοχής του Ε.Φ.∆. ή η υποβολή επενδυτικής
πρότασης που να αφορά σε περισσότερες από µία Περιφέρειες καθιστά όλες τις υποβληθείσες
προτάσεις του αυτοδίκαια «µη παραδεκτές».

10. Κριτήρια αξιολόγησης
Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική
κρίση και την κατάσταση της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια
και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που
εφαρµόζεται σε ότι αφορά το ποσοστό χρηµατοδότησης.
Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:
•

Την

επιχειρηµατική

ικανότητα

και

συνέπεια

στις

συναλλαγές

του

δυνητικού

δικαιούχου της ενίσχυσης
•

Την

δυνατότητα

διάθεσης

της

ίδιας

συµµετοχής

(εφόσον

προβλέπεται

στο

χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης)
•

Την Βιωσιµότητα της επιχείρησης

•

Την διατήρηση ή / και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

•

Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασµό της επένδυσης

•

Τη συµβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, των
τεχνολογιών

πληροφορικής,

της

προστασίας

του

περιβάλλοντος

και

της

εξοικονόµησης ενέργειας και
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Μία επενδυτική πρόταση, για να προχωρήσει στην κατ’ ουσία αξιολόγηση της, θα πρέπει
καταρχήν να χαρακτηριστεί πλήρης, στη συνέχεια παραδεκτή και να βαθµολογηθεί. Η τελική
βαθµολογία µίας παραδεκτής επενδυτικής πρότασης

για να θεωρηθεί θετικά αξιολογηµένη

δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από µία ελάχιστη βαθµολογία (π.χ. 60 σε σύνολο 100) η
οποία και θα προσδιοριστεί από τη ΚΥΑ προκήρυξης.
Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθµολογία µικρότερη αυτής της ελάχιστης βάσης
χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογηµένες επενδυτικές προτάσεις και δεν επιχορηγούνται
ακόµα και αν υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο του διαθέσιµου προϋπολογισµού.
Οι θετικά αξιολογηµένες προτάσεις κατατάσσονται, για κάθε Περιφέρεια, σε φθίνουσα σειρά
και µέχρι το ύψος του διαθέσιµου προϋπολογισµού ανά θεµατική ενότητα και κατηγορία
επιχειρήσεων και χαρακτηρίζονται «επιχορηγούµενες» µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου
προϋπολογισµού, οπότε για την κάθε κατηγορία οριστικοποιείται και η βάση επιχορήγησης
ανά Περιφέρεια.
Είναι

δυνατόν

σε

εύλογο

χρονικό

διάστηµα

από

την

έγγραφη

ειδοποίηση

των

ενδιαφεροµένων για την ανάληψη δέσµευσης µε την υπογραφή συµβάσεων/ σύµφωνων
αποδοχής όρων απόφασης υπαγωγής µεταξύ ΕΦ∆ και δικαιούχων της ενίσχυσης να
προκύψουν αδιάθετα υπόλοιπα του διατιθέµενου προϋπολογισµού για τη συγκεκριµένη
θεµατική ενότητα και κατηγορία επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση και µε την
προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων,
οπότε και θα έχουν προκύψει τα τελικά αδιάθετα υπόλοιπα, επικαιροποιείται ο πίνακας
ενισχυόµενων προτάσεων για µία και µόνη φορά και επανακαθορίζεται η σχετική βάση
επιχορήγησης µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού.

11. Καταβολή δηµόσιας επιχορήγησης
1. Η καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης γίνεται σε µία ή δύο δόσεις µε αντίστοιχη
υλοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µετά από επιτόπια πιστοποίηση του
ΕΦ∆.
2. Παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήµατος προκαταβολής
έναντι του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχεδίου, µετά την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το
60% του ποσού της επιχορήγησης (δηµόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
λήψη της προκαταβολής είναι η κατάθεση στον Ε.Φ.∆. τουλάχιστον ισόποσης (µε το ύψος
της προκαταβολής) εγγυητικής επιστολής τραπέζης που λειτουργεί νόµιµα στην Ελληνική
επικράτεια ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε.
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης και της
προκαταβολής θα ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.
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12.Έλεγχοι
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που θα τύχουν ενίσχυσης , στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα
υπόκεινται σε έλεγχο σε ότι αφορά την νοµιµότητα και την κανονικότητα της επενδυτικής
τους πρότασης όπως αυτά θα καθορίζονται από το κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο της.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης όσο και για εύλογο χρονικό
διάστηµα από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο
τήρησης των µακροχρονίων υποχρεώσεων που θα περιλαµβάνονται στην σχετική εγκριτική
απόφαση.
Είναι δυνατόν οι έλεγχοι να διενεργούνται από διαφορετικά επίπεδα ελεγκτικών οργάνων των
Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως:
•

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης για την πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης,

•

∆ιαχειριστικής Αρχή,

•

Αρχή Πιστοποίησης,

•

Ε∆ΕΛ,

•

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

•

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

13. Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης
1.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται
στην εν λόγω προκήρυξη και στην αποδοχή της σχετικής εγκριτικής πράξης που
υπογράφει µε τον Ε.Φ.∆. Τα στοιχεία των δικαιούχων της δράσης αναρτώνται
υποχρεωτικά στη λίστα δικαιούχων στην ιστοσελίδα espa.gr.

2.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν µπορεί να επιχορηγηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής.

3.

Όταν ο δικαιούχος διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από δαπάνες οι οποίες έχουν συµβάλει
στην βαθµολογία της πρότασής του κατά την διαδικασία αξιολόγησης, σύµφωνα µε τους
όρους που περιέχονται στην αποδοχή της σχετικής απόφασης υπαγωγής µε τον Ε.Φ.∆.
θα επιβάλλεται κατά περίπτωση η αναλογική

µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας

επιχορήγησης.
4.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσµεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων
της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. από το οποίο έχει χορηγηθεί η
ενίσχυση και να µη µεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης (µεταποίηση µε
σηµείο πώλησης προϊόντων), τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µετά
την ολοκλήρωσή της. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης ο δικαιούχος αποστέλλει
στον Ε.Φ.∆. τα ετήσια φορολογικά έντυπα για όσο χρόνο απαιτείται. Σε αντίθετη
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περίπτωση, υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας
επιχορήγησης.
5.

Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που έχουν
επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον
ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση της
τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για τον έλεγχο
αυτής της υποχρέωσης, ο δικαιούχος αποστέλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στον Ε.Φ.∆. που
αναφέρει την διατήρηση των επιχορηγουµένων παγίων ή την αντικατάστασή τους από
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επενδυτής
υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.

6.

Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης µέχρι τη
συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία εκµισθώνεται το
σύνολο της επιχειρηµατικής µονάδας. Η υποχρέωση ελέγχεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε
περίπτωση εκµίσθωσης του συνόλου της επιχειρηµατικής µονάδας, ο µισθωτής
δεσµεύεται στην τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης που τον αφορούν και
ιδιαίτερα στη λειτουργία και µη µεταβολή της χρήσης της ενισχυόµενης επένδυσης και
τη διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης, για το προβλεπόµενο αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα. Η εν λόγω δέσµευση πρέπει να περιλαµβάνεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο.

7.

Η διατήρηση της απασχόλησης σε ΕΜΕ (υφιστάµενες και νέες θέσεις εργασίας) από τους
δικαιούχους των ενισχύσεων είναι υποχρεωτική για χρονικό διάστηµα έως και δύο (2)
ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου.

8.

Σηµειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των κατά
περίπτωση απαιτούµενων γενικών και ειδικών αδειών ή /και δικαιολογητικών, που
αφορούν την πραγµατοποίηση της επένδυσης και τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης
ή/και παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται
κατά τον έλεγχο. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί
προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

9.

Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύµβαση/απόφαση υπαγωγής η
σύµβαση / απόφαση υπαγωγής δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε
µερική ή ολική επιστροφή των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή
η λύση της σύµβασης µονοµερώς, µετά από αίτηµα του δικαιούχου της ενίσχυσης που
υποβάλλεται

στον

Ε.Φ.∆.

Στην

περίπτωση

αυτή,

τυχόν

καταβληθείσα

δηµόσια

επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.
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10.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης από
τον επενδυτή σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής
τους.

14. Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα
Στοιχεία

για

την

εν

λόγω

προδηµοσίευση

θα

είναι

διαθέσιµα

στους

ιστότοπους

www.ependyseis.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gov.gr. Επιπλέον σχόλια και ερωτήσεις
µπορoύν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.espa.gr στην Ενότητα Υποβολή
Ερωτηµάτων (σύνδεσµος http://www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx) και στις διευθύνσεις
mme@mnec.gr και infoespa@mnec.gr.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Κανονισµού ( ΕΚ) 1828/2006 για λόγους
διαφάνειας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δικαιούχου επιχείρησης, της ονοµασίας του
έργου

και

του

ποσού

της

δηµόσιας

χρηµατοδότης

που

χορηγείται

στο

έργο,

στο

δηµοσιοποιηµένο κατάλογο των δικαιούχων στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο www.espa.gr.
Επιπλέον από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική
διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της
επιχείρησής του αναµνηστική πλάκα στην οποία θα αναγράφεται:
«Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

15. Καθεστώς ενίσχυσης
1.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ)
800/2008 για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
∆υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη και ειδικότερα µε το άρθρο 13 αυτού .

2.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισµού για ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (de minimis) (ΕΚ) 1998/2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού,
για τις περιφέρειες Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο. Για αυτές τις περιφέρειες η
ενίσχυση

που θα

λάβει

µια επιχείρηση

βάσει

της παρούσας,

αθροιζόµενη

µε

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει του ως άνω
Κανονισµού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) κατά την περίοδο
του έτους χορήγησης της ενίσχυσης και των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Ορισµός των ΜΜΕ
(σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003)

Άρθρο 1
Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων
που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες
επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται
από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια EUR.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία
απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια EUR.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού
απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών

1.

«Ανεξάρτητη

επιχείρηση»

είναι

κάθε

επιχείρηση

που

δεν

χαρακτηρίζεται

ως

συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η
ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία ή
περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή
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περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη
επιχείρηση).
Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια
της παραγράφου 3 µε την οικεία επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν
υπερβαίνει 1 250 000 EUR·
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσµικοί επενδυτές , συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια EUR
και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της
τελευταίας·
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της
εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν µε την ιδιότητά
τους ως µετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή
οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες
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επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά
ή σε όµορες αγορές.
Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη
ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια
επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή
των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους
δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.
5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως
ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία
που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να
υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει
εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά
ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις
που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών
προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και
εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία

για

τον

υπολογισµό

του

αριθµού

απασχολούµενων

και

των

χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος αναφοράς

1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και
των χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη
διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται
χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.
2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή
τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως
αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής
επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει
ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους.
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Άρθρο 5
Ο αριθµός απασχολούµενων

Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας
(ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην
εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που
δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον
αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται:
α) οι µισθωτοί·
β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξοµοιώνονται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται
οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο
σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό
απασχολούµενων.

Η

διάρκεια

των

αδειών

µητρότητας

ή

των

γονικών

αδειών

δεν

συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης

1.

Στην

περίπτωση

ανεξάρτητης

επιχείρησης,

ο

καθορισµός

των

στοιχείων,

συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε
βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο
καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε
βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή - εφόσον υπάρχουν- τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους
οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων
που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ'
αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το
υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής,
λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
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Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την
εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει
ενοποίησης.
3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε
την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Σ’ αυτά προστίθεται το
100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες, εκτός
εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την
εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν
από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα
στοιχεία αυτά προστίθενται κατ'
αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες
αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία
τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται
συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται
µε την εν λόγω επιχείρηση,
και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της.__
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