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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια
επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ)
που συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
Στόχος του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα
λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού
ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων
σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί µε
το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
V καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του τρίτου µέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 10.000.000. € (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα
παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:
1. Ποσό 4.000.000 €
Επιχειρηµατικότητα»

από

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

«Ανταγωνιστικότητα

και

2. Ποσό 1.500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
3. Ποσό 3.00.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία)
5. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου (Στερεά Ελλάδα).
3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ∆ράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» θα υλοποιηθεί από
τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων καθώς και από τον
Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΦΕΠΑΕ), σύµφωνα µε την απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆-ΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί
φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο
που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Στις αποφάσεις εκχώρησης των αρµοδιοτήτων από την
ΕΥ∆/ΕΠΑΕ θα εξειδικευτεί ο ρόλος καθενός εκ των δύο ΕΦ∆.
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο πρόγραµµα για την
υλοποίηση των έργων µε τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:
ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. Επιλέξιµες επιχειρήσεις
Α. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως
προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την
1.1.2009.
Β. Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυτές
προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιµων για το πρόγραµµα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν
αποδεδειγµένα 3 ολοκληρωµένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ηµεροµηνία έναρξης
δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληµατικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της
Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των
30.000 € κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά
κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη.
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Πίνακας 1 Επιλέξιµοι Κλάδοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑ∆ – NACE 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα
που ακολουθεί∗
∗.
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός
από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

10,11
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24

Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών προϊόντων
Παραγωγή βασικών µετάλλων.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Επεξεργασία λυµάτων

26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
62
63
82.92
96.01

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
∆ραστηριότητες συσκευασίας (µόνο προϊόντων που ανήκουν σε
επιλέξιµες δρασ.).
Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE

Πίνακας 2. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του κατωτέρω πίνακα

10

Βιοµηχανία τροφίµων
Παραγωγή παγωτών

10.52
10.71
10.72
10.73
10.82
10.83
10.83.12

10.83.13

10.83.14

10.83.15
10.84
10.86
10.89
10.89.11
11
11.05
11.07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων
ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία
υποκατάστατων
του
καφέ·
εκχυλισµάτων,
αποσταγµάτων και
συµπυκνωµάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού
και φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύµωση),
µαύρου
τσαγιού (που έχει υποστεί ζύµωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν
µέρει
ζύµωση, που διαθέτονται σε άµεσες συσκευασίες περιεχοµένου <= 3
kg
Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, συµπυκνωµάτων και
παρασκευασµάτων τσαγιού ή µάτε
Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής
και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών και ζωµών και παρασκευασµάτων τους
Ποτοποιία
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού και
άλλων εµφιαλωµένων νερών

5.2. Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών) καθώς και οι Ατοµικές Επιχειρήσεις µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν
από τους κωδικούς Κ.Α.∆.(NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαµβάνονται στον πίνακα
επιλέξιµων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη
Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω
TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευµατία που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω TAXISNET»
για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις
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∆εν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν από µετατροπή, µεταβίβαση,
απορρόφηση ή συγχώνευση (Εγκύκλιος οδηγία 45385/ΕΥΣ7455/14.9.2009 του ΥΠΟΙΟ) ακόµα και
στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα µετά την 1.1.2009. Για τον έλεγχο των
παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν τη συνέχεια του φορέα της επένδυσης (αρχικό και τροποποιηµένα καταστατικά
επιχείρησης, δηµοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση µεταβολών – όπου
υπάρχει- από την οικεία ∆.Ο.Υ.) και ότι ο νέος φορέας προήλθε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω αναφερόµενη εγκύκλιο οδηγία.
(www.ependyseis.gr/sub/mtey/files/egkyklios_metavasis_metatropon_sto_plaisio_ESPA.pdf)
Για την αξιολόγηση - βαθµολόγηση των κριτηρίων 1,2,3 και 4 καθώς και των συντελεστών βαρύτητας
αυτών εξετάζεται η εκ της µετατροπής, µεταβίβασης, απορρόφησης ή συγχώνευσης δηµιουργηθείσα
επιχείρηση
Επισηµαίνεται ότι από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν
αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης
µεταποίησης των προϊόντων του τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην
παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει.
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης
κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωµατεία,
σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α)
5.3. Επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν εκτός των προϋποθέσεων
που αναφέρονται στα σηµεία 5.1, 5.2 και το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει µια και µόνο επενδυτική πρόταση, η
οποία θα αφορά µόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική
δραστηριότητα της επιχείρησης. ∆εν είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης από µια
επιχείρηση που να αφορά παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης για την παραγωγική
δραστηριότητα της επιχείρησης ή η υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια επιχείρηση για
διαφορετικό τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της
µέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.
Η επιχείρηση να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς
συνδιαλλαγής
Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2
σηµεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02
Η επιχείρηση να µην εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας) όπως αυτά περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στα
κριτήρια αυτά χρηµατοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι η επιχείρηση εντάχθηκε στο παρόν
πρόγραµµα ως δικαιούχος, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια
Χρηµατοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.
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Να µην εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου χορηγηθείσας
ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε
καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.
Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί και να µην έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να µην έχουν
υποβληθεί για ένταξη και να µην υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολο τους όσο και για τις επιµέρους ενέργειες.
Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του επιχειρηµατικού
σχεδίου να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.
Η επιχείρηση να καταθέσει τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 11
Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προµηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης
να έχει εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του Προγράµµατος
Η επιχείρηση να µην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδηµοσίευσης του
Προγράµµατος. (∆ηλαδή η επιχείρηση να µην έχει αναλάβει νοµικές δεσµεύσεις, - εκτός του
προσυµφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων –να µην έχει προβεί σε
παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να µην έχουν εκδοθεί προτιµολόγια, τιµολόγια ή δελτία
αποστολής, να µην έχουν υπογραφεί συµβάσεις κ.λ.π.)
Η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα έχοντας στην επωνυµία της άδεια λειτουργίας για τη
δραστηριότητα της ή Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το δεύτερο µέρος και ειδικότερα σύµφωνα µε
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια
λειτουργίας κατά το παρελθόν.
Η επιχείρηση να µην έχει λάβει αθροιστικά σε µία τριετία, επιχορηγήσεις µε βάση τον
κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €, για τις δαπάνες τις οποίες θα
συµπεριλάβει στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο.
Η επιχείρηση να µην έχει αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει
ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα
εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσµεύεται να υλοποιήσει είτε µέσω του
Προγράµµατος είτε µε ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδοµές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα
εµπόδια πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, ΑµεΑ. Ως υποδοµές για τις ανάγκες του παρόντος
προγράµµατος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές, όσο και η κατάλληλη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδοµές.
Η µετεγκατάσταση να µη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά µόνο για
επιχειρήσεις που η προς µετεγκατάσταση µεταποιητική τους µονάδα υφίσταται εντός των
ορίων αυτής.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 €
έως µέγιστο 400.000,00 € και µε διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών µέχρι 31.3.2015.
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Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριµένο Οικονοµικό
Αντικείµενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι
κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της
επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.
7. ΥΨΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη
την Ελληνική Επικράτεια
Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης θα καλύπτεται µε ιδιωτική
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία θα αποδεικνύεται µε την εξόφληση των
παραστατικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.
Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό.
Πίνακας 3 «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ»
1. ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
2. Ιδιωτική Χρηµατοδότηση

50%
50%

Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού
δανείου εκδιδόµενου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς,
αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.
∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα
έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου.
Η ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή
της σε τρίτους.
Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση
εκχώρησης µε το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του
προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων.
8. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται η 31.3.2015.
9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9.1. Επιλέξιµες Ενέργειες
Η ∆ράση αφορά στην ενίσχυση της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων µόνο σε οργανωµένες και
θεσµοθετηµένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή/και Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97) ή/και Ν.
3982/2011 (ΦΕΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Ε.Π.
Οι δαπάνες χρηµατοδοτούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης
∆εκεµβρίου 2006 (EL L379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης
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στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτηµα του
Κανονισµού.
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω αναφερόµενο Κανονισµό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδοµένη επιχείρηση, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) σε περίοδο
τριών ετών (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την
ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης.
Συγκεκριµένα οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις και οι
οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι επιλέξιµες ενέργειες
αναλύονται ως ακολουθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
1.
2.
3.
4.

Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
Αγορά υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθµιση και επέκταση αυτών.
∆ηµιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης
στον καινούριο χώρο παραγωγής.
5. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6. Προµήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισµού,
εξοπλισµού µηχανοργάνωσης λογισµικού και εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας (ΑΠΕ).
Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι
καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις
και έγγραφα του προµηθευτή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
7. Ενέργειες µετεγκατάστασης.
8. Ενέργειες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης.
9. Ενέργειες σχετικές µε µελέτες για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων στην νέα θέση και την
έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

9.2. Επιλέξιµες ∆απάνες
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τις επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται στην
προηγούµενη Ενότητα «Επιλέξιµες Ενέργειες» και περιλαµβάνουν:
1. ∆απάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών
και στη τιµολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών)
2. ∆απάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθµιση των
υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειµένου να καταστούν κατάλληλοι
για βιοµηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιµολόγηση εργασιών και
παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθµιση υφιστάµενων κτιρίων).
Οι δαπάνες 1 και 2 περιλαµβάνουν:
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•

•

Τις αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών
εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών που εξυπηρετούν την εγκατάσταση της επιχείρησης
για την ανέγερση, επέκταση, διαρρύθµιση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων που
θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση ή και την εγκατάσταση του υπάρχοντος ή του νέου
παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για τους χώρους µεταφόρτωσης ή προσωρινής
αποθήκευσης υλικών, δραστηριοτήτων, αγαθών της επιχείρησης και θα βρίσκεται εντός του
χώρου της επένδυσης.
Τις 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
ΥΠΕΚΑ.
Αναλυτικές
πληροφορίες
υπάρχουν
διαθέσιµες
στην
ιστοσελίδα
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).

Σε περιπτώσεις που η δαπάνη κατασκευής του κτιρίου υπερβαίνει το εγκεκριµένο µε το παρόν
πρόγραµµα κόστος, το κτίριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικό για να καταβληθεί η
αναλογούσα στο εγκεκριµένο κόστος κτιρίου δαπάνη.
3. ∆απάνες για την δηµιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν π.χ. δίκτυα ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου
καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης µε τα δίκτυα αυτά. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο κόστος αγοράς
των απαιτούµενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών δηµιουργίας υποδοµών και
σύνδεσης µε τα δίκτυα.
4. ∆απάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται το κόστος αγοράς των απαιτούµενων υλικών και παροχής
εργασιών - υπηρεσιών για την αγορά και τοποθέτηση των λοιπών αναγκαίων ειδικών
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως δηµιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρµανσης –
κλιµατισµού κλπ., οι οποίες θα δίνουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της
µετεγκατάστασης.
5. ∆απάνες που αφορούν στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούµενων υλικών και την
παροχή εργασιών – υπηρεσιών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στη νέα
θέση εγκατάστασης, όπως ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση, αντιστήριξη, δενδροφύτευση κ.α. και δεν
µπορούν να ξεπερνούν σε ποσοστό 3% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
6. ∆απάνες για την προµήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισµού, εξοπλισµού
µηχανοργάνωσης, λογισµικού, εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισµού
ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και µετατροπής καυσίµων σε φυσικό αέριο.
Στις συγκεκριµένες δαπάνες περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας – αγοράς εξοπλισµού, το κόστος
των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού. Επίσης
περιλαµβάνονται οι δαπάνες µετάβασης και παραµονής του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού οι
οποίες δεν µπορεί να ξεπερνούν το ποσό των 2.000 €.
•
•

Παραγωγικού εξοπλισµού, µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και
εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου.
Τον αναγκαίο εξοπλισµό εξοικονόµησης, συµπαραγωγής και παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος µέχρι 20 kw και αποκλειστικά για κάλυψη
ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3468/2006
(ΦΕΚ 129/Α/27.6.2006) και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010) όπως ισχύουν:
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού παραγωγής. (∆εν περιλαµβάνονται αναλώσιµα υλικά,
µικροεργαλεία και ανταλλακτικά).
Εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισµού εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας.
Εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης
Εξοπλισµού CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM
(Computer Integrated Manufactory). Στα CAD, CAM και CIM υπολογιστικά συστήµατα
περιλαµβάνονται τόσο το hardware όσο και το λογισµικό (software).
Συστήµατα
αυτοµατοποίησης
διαδικασιών
και
µηχανοργάνωσης
αποθηκών
συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για τη δηµιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής
αποθήκης στο χώρο του βιοµηχανοστασίου.
Εξοπλισµού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο,
πωλήσεις, data collection, CRM, ERP, κ.α.)
Εξοπλισµού µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως
αναβατόρια, περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα κ.α.
Εξοπλισµού µηχανογράφησης όπως Η/Υ, και περιφερειακά
Εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε
ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Η συγκεκριµένη δαπάνη δεν συµπεριλαµβάνει τα τέλη ή τις
συνδροµές σύνδεσης.
Εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήµατα αυτόµατης σήµανσης,
ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιµολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Επισηµάνσεις:
1. Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας, καινούργιος, έτσι ώστε να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη µείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της επιχείρησης, αµεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση
του οίκου κατασκευής ή του προµηθευτή.
2. Οι δαπάνες για την αγορά του λογισµικού γίνονται αποδεκτές όταν το λογισµικό συνδέεται
άµεσα και είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισµού.∆εν είναι επιλέξιµες οι
δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που θα
ενταχθεί στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος.
3. ∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισµικό στην
επιχείρηση
4. Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό θα
πρέπει να είναι σύµφωνο µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ
7. ∆απάνες ενεργειών µετεγκατάστασης.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν.
7.1 ∆απάνες για την αποσυναρµολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού και µη εξοπλισµού από
τον υφιστάµενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα δίκτυα παροχής,
αποσυναρµολόγησης, συσκευασίας του υφιστάµενου εξοπλισµού).
7.2. ∆απάνες για τη µεταφορά του υφιστάµενου παραγωγικού και µη εξοπλισµού στο νέο χώρο
εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης – εκφόρτωσης στα µεταφορικά µέσα καθώς
και το κόστος ασφάλισης των µεταφερόµενων µε τη προϋπόθεση ότι αυτό είναι σε αντιστοιχία µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς µεταφορά εξοπλισµού).
7.3. ∆απάνες για την εγκατάσταση του υφιστάµενου παραγωγικού και µη εξοπλισµού στο νέο
χώρο εγκατάστασης (κόστος, συναρµολόγησης, σύνδεσης µε τα δίκτυα παροχής, ρύθµισης του
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υφιστάµενου εξοπλισµού, των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
του.
7.4. ∆απάνες για τη µεταφορά Α΄ υλών, έτοιµων και ηµι-έτοιµων προϊόντων καθώς και
βοηθητικών υλών από τον παλιό χώρο στο νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν
κόστος συσκευασίας, φόρτωσης – εκφόρτωσης στα µεταφορικά µέσα καθώς και το κόστος ασφάλισης
των µεταφερόµενων).
Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά
στο επενδυτικό σχέδιο, µεταξύ 5% και 20% ως ποσοστό συµµετοχής στον προϋπολογισµό του
σχεδίο
8. ∆απάνες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες συµβούλων για την εκπόνηση της µελέτης υπαγωγής και την
παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης. Με µέγιστο ποσό στο
ύψος που προβλέπεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί.
9. ∆απάνες εκπόνησης αναγκαίων µελετών
∆απάνες συµβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων µελετών για την εγκατάσταση στη νέα
θέση (περιλαµβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας
στη νέα θέση). Με µέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Σηµείωση: οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων των δαπανών 8 και 9 περιλαµβάνονται στην
συνολική αµοιβή τους.
Σηµειώνεται ιδιαίτερα:
1. Σε περίπτωση ενοικίασης κτιρίου σε ΒΙΠΕ (Νόµος 4458/1965 και 742/1972) και ΒΕΠΕ (Νόµος
2545/1997) ή σε ΕΠ (Νόµος 3982/2011) η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραµµα είναι
υποχρεωµένη να προσκοµίσει µισθωτήριο συµβόλαιο 15ετούς διάρκειας πριν την καταβολή της
1ης δόσης, το οποίο θα έχει µεταγραφεί στο βιβλίο µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου.
2. Για την αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Σε περίπτωση ύπαρξης ενιαίου συµβολαίου αγοράς οικοπέδου(γηπέδου) επί του οποίου
υπάρχει οικοδοµηµένο ακίνητο, οι αξίες αυτών θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές
Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται µε βάση το προσύµφωνο αγοράς, του οποίου η
αναγραφόµενη τιµή θα ελεγχθεί βάσει του µεταγεγραµµένου συµβολαίου αγοράς και
στοιχείων από την αρµόδια ∆ΟΥ.
Το ίδιο ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη αντικείµενο
εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης.
Η χρήση του ιδίου ακινήτου οφείλει να είναι σύµφωνη προς τους σκοπούς του
προγράµµατος και για την περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις διατάξεις
περί ΕΤΠΑ.
Το ίδιο ακίνητο δεν θα χρησιµοποιείται για κατοικία
3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να µετεγκατασταθεί, κατά τη σύµβαση
αγοραπωλησίας έκτασης εντός της ΒΕΠΕ ή του ΕΠ, απαλλαγεί από τον φόρο µεταβίβασης της, το
ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δηµόσιας
επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, σε
ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που προβλέπεται από τον ισχύοντα χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας (άρθρο 62 Ν. 3982/2011 και ΠΟΛ.
1092,Β,1131/2012). Το ποσό της συγκεκριµένης απαλλαγής συνυπολογίζεται στη σώρευση
ενισχύσεων για την τήρηση του κανόνα de minimis. Σε περίπτωση που µέσα σε 5 έτη από την
µετεγκατάσταση η επιχείρηση παύει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα σε
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Επιχειρηµατικό Πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε τις νόµιµες
προσαυξήσεις.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δαπάνης για κτιρικές εργασίες ή αγορά κτιρίου
είναι η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας κατάλληλη για την χρήση του κτιρίου ή όποιας άλλης µορφής
έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής
από τις αρµόδιες υπηρεσίες..
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες:
•
•
•
•

•

Για την αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισµού οι οποίες έχουν
πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό και µεταφορικά µέσα της επιχείρησης.
Ο ΦΠΑ για καµία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει
εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.
∆απάνες µισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.
∆απάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του
Προγράµµατος. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης δαπανών κατά παράβαση του
παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.
∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα
έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου.

Επισηµάνσεις για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις
1.Έχουν την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου της επένδυσης επί µία πενταετία, µετά την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωση του έργου.
2. Πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο – µητρώο παγίων
στις περιπτώσεις που απαιτεί ο ΚΒΣ.
3. Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση του leasing για την αγορά
παγίων εκτός και αν µε την ολοκλήρωση της επένδυσης η κυριότητά τους περιέλθει στην
κυριότητα της επιχείρησης.
4. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας θα πρέπει να δηµιουργήσουν ειδική µερίδα
για την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης.
5.Στο επενδυτικό σχέδιο είναι αναγκαία η ύπαρξη δαπανών που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση
της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει ήδη τις
ανάλογες υποδοµές. Η ύπαρξη των υποδοµών ΑµεΑ ελέγχεται στο στάδιο πιστοποίησης της
ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση µη υλοποίησης δαπανών ή ελλιπούς υλοποίησης
δαπανών που αφορούν στα ΑµεΑ συνεπάγεται απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από τη
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
9.3 Όρια ∆απανών
Σηµειώνεται ότι µέγιστα όρια τίθενται για τις εξής δαπάνες:
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Πίνακας 4 Επιλέξιµες Ενέργειες – Επιλέξιµες ∆απάνες – Μέγιστα Όρια ∆απανών
Α/Α

1

2

3

4

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Αγορά και Επέκταση - ∆ιαρρύθµιση
Υφιστάµενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
∆ηµιουργία ∆ικτύων Παροχής στο νέο χώρο
εγκατάστασης
Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη
λειτουργία της επιχείρησης.
∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το
3% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου)
∆ιαµορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για
την άρση των εµποδίων πρόσβασης των
ΑµεΑ
Προµήθεια νέου εξοπλισµού
Ενέργειες Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων
Αποσυναρµολόγηση – µεταφορά – εγκατάσταση
παραγωγικού και µη εξοπλισµού, µεταφορά Α΄
υλών, έτοιµων και ηµι-έτοιµων προϊόντων καθώς
και βοηθητικών υλών
Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της
κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαµβάνεται
υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο, µεταξύ
5% και 20% ως ποσοστό συµµετοχής στον
προϋπολογισµό του σχεδίου
Μελετητικές Ενέργειες Συµβούλων δεν µπορούν
να ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού
σχεδίου
Επισηµαίνεται ότι:
∆απάνες συµβούλων για την εκπόνηση της
µελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση
της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής
πρότασης µέχρι 8.000 €
∆απάνες συµβούλων για την εκπόνηση
τυχών αναγκαίων µελετών για την
εγκατάσταση στη νέα θέση µέχρι 20.000 €

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΆΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1,2,3,4,5,

Μέχρι 380.000 €

6

Μέχρι 380.000 €

7

Από 1.500 ως 80.000€

8-9

Μέχρι 20.000€

9.4 Εξόφληση ∆απανών
«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να ακολουθεί τις
διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει ως
ακολούθως :
1.
Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ),
εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
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λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της
εταιρείας).
2.
Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία
εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή
επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων
αυτών µε µετρητά.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι :
• Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου)
προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της συµβατικής
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον:
(α) τα σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών (extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει
εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας
επιπρόσθετα (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50)
• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του
λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης
(δικαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β)
καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα διαπιστώνεται
η ανάληψη των µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή
(λογαριασµός 50). Για τις απαιτήσεις που αναφέρονται ως β και δ αφορά στις επιχειρήσεις που
τηρούν βιβλία Γ΄ καητογρίας
• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό
λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α)
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των
λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλια
Γ΄κατηγορίας (γ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50).
• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς τον προµηθευτή.
Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε
αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την
πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα
της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του
σώµατος της αντίστοιχης επιταγής.
• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση) για
τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο
κίνησης λογαριασµού (extrait). ∆ύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής συναλλαγής
σφραγισµένα από την Τράπεζα και συναφή µε τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά
στοιχεία.
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που
παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων ΥΑΑΥΜ∆.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων
των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
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Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα
βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του ΥΑΑΥΜ∆ (http://www.mindev.gov.gr/)
• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr)
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis )
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr )
• των Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυµάτων
και Φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV)
•

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων
(http://www.mindev.gov.gr/),
www.ggb.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr,
www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr από την …………. και µέχρι τις ………………..

•

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη
µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους
του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή
αρµοδιότητα του καθένα ή στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και
Αναπτυξιακούς Φορείς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει:
Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.
Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα στα
χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
11. ΌΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
11.1 Στάδια διαδικασίας αξιολόγησης
Επιγραµµατικά η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων περιλαµβάνει τα εξής
στάδια:
Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής
Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση Προτάσεων
Έλεγχος - Γνωµοδότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης (Για τις προτάσεις που εντάσσονται στη χρηµατοδότηση
του Προγράµµατος)
Ενηµέρωση επιχειρήσεων για τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης (έγκριση/απόρριψη
ένταξης στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος)
11.2. Αξιολογητές
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόµενων προτάσεων διενεργούνται από 2 αξιολογητές, οι οποίοι
προέρχονται από το υφιστάµενο Μητρώο Αξιολογητών που ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί για τις δράσεις του
ΕΣΠΑ Η ανάδειξή των αξιολογητών του Προγράµµατος, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά.
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11.3. Επόπτες Αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης δύναται να περιλαµβάνει και Επόπτες Αξιολόγησης µε αντικείµενο την ορθή
τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι Επόπτες Αξιολόγησης επιλέγονται από το προσωπικό του
ΕΦΕΠΑΕ ή και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων.
11.4. Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής
Ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποβληθεισών προτάσεων διενεργείται από τον
ΕΦΕΠΑΕ.
11.5. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οδηγό του
Προγράµµατος στο άρθρο 5 αυτού, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
11.6. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του
Προγράµµατος.
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
Μεριµνά, σε επίπεδο κατευθύνσεων, µε τη συνδροµή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που
απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας αξιολόγησης.
Γνωµοδοτεί για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στο επόµενο στάδιο
αξιολόγησης/βαθµολόγησης, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κάλυψης των τυπικών
προϋποθέσεων συµµετοχής.
Γνωµοδοτεί ως προς την εγκυρότητα των προτάσεων µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης/βαθµολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα τεκµηριωµένης απόρριψης σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής.
Γνωµοδοτεί ως προς την εγκυρότητα των προτάσεων που έχουν απορριφθεί στο στάδιο της
αξιολόγησης/βαθµολόγησης και διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη περί επαναξιολόγησης, στις
περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώνεται προφανές λάθος.
∆ιατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται αµφισβητήσεις.
Οριστικοποιεί τον προϋπολογισµό και τη βαθµολογία των προτάσεων.
11.7. Αξιολόγηση και Βαθµολόγηση των Προτάσεων
Α) Αξιολογητές
Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής εξετάζονται και
βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε ηλεκτρονική κλήρωση.
Κάθε πρόταση αξιολογείται από 2 αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος
Οδηγού.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές οι αξιολογηθείσες
προτάσεις εισάγονται στη Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
παρόντα Οδηγό.
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Β). Εισηγητές
Στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης εισάγεται κατάσταση µε όλες τις αξιολογηθείσες προτάσεις.
Συγκεκριµένα για κάθε πρόταση αναφέρονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, τον Εισηγητή, ο
οποίος έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΕΦΕΠΑΕ.
Γ. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η τελική βαθµολογία κάθε πρότασης και ο προϋπολογισµός της διαµορφώνονται και
οριστικοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν παρουσίασης της αξιολόγησης
της πρότασης από τον Εισηγητή.
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθµολογία και τους τελικούς
προϋπολογισµούς των προτάσεων ή διαµορφώνει η ίδια τον τελικό προϋπολογισµό.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά
που υποβάλλονται για την έγκριση του πρακτικού και την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.
11.8. Κριτήρια Αξιολόγησης – Συντελεστές Βαρύτητας
Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραµµα λαµβάνονται
υπόψη τα κριτήρια του κατωτέρω Πίνακα

Πίνακας 9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1

Βαθµός όχλησης των προς µετεγκατάσταση επιχειρήσεων, σύµφωνα µε
Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012)

20

2

Χωρικά χαρακτηριστικά της µετεγκατάστασης

15

3

Χρήσεις γης στην περιοχή της υφιστάµενης εγκατάστασης

15

4

Ύπαρξη διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής µετεγκατάστασης ή
οποιαδήποτε έγγραφα ∆ηµοσίων ή ∆ικαστικών Αρχών που να
αποδεικνύουν ανάγκη µετεγκατάστασης

30

5

Επενδύσεις για Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΑΠΕ)

10

6

Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης

5

7

Ωριµότητα – πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου

5

Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε ακέραια κλίµακα από 1 έως και 10, σύµφωνα µε τον κατωτέρω
πίνακα Το κάθε κριτήριο πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και διαιρείται δια
του 1.000. Η µέγιστη βαθµολογία µιας πρότασης είναι το 10. Προτάσεις που συγκεντρώνουν
βαθµολογία µικρότερη από 5 θεωρούνται τεχνοοικονοµικά ανεφάρµοστες και δεν επιλέγονται για
χρηµατοδότηση.
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Πίνακας 10. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθµός όχλησης των προς µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε σχέση µε τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Υψηλή: 10
Μέση: 8
Χαµηλή: 5
Χωρικά χαρακτηριστικά της µετεγκατάστασης
Για επιχειρήσεις Υψηλής, Μέσης & Χαµηλής Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε
ΒΙΠΕ
10.
Για επιχειρήσεις Υψηλής Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε ΒΙΠΑ λόγω
έλλειψης χώρου σε ΒΙΠΕ ή λόγω έλλειψης ΒΙΠΕ
5
Για επιχειρήσεις Μέσης Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε ΒΙΟΠΑ
5
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΒΙΟΠΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Χρήσεις γης στην περιοχή της υφιστάµενης εγκατάστασης
Αµιγής Κατοικία του ΓΠΣ, προστατευόµενες περιοχές:
10
Άλλες περιοχές του ΓΠΣ που η χρήση γης δεν είναι συµβατή µε την
εγκατάσταση:
8
Περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως µη συµβατή µε την εγκατάσταση:
4
Περιοχές όπου επιτρέπεται η βιοµηχανική χρήση:
2
ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις η άλλες µορφές ΒΕΠΕ:
1
Ύπαρξη διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής µετεγκατάστασης ή
οποιαδήποτε έγραφα ∆ηµοσίων Αρχών που να αποδεικνύουν ανάγκη
µετεγκατάστασης
∆ιοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης: 10
Στοιχεία, έγγραφα, κλπ. που δηλώνουν προβλήµατα
του υφιστάµενου χώρου εγκατάστασης :
6
∆εν υπάρχουν διοικητικοί/περιβαλλοντικοί λόγοι:
1
Εξοικονόµηση Ενέργειας
Κάλυψη Εξοικονόµησης Ενέργειας ιδιοπαραγωγής από ΑΠΕ 10
Μετατροπή καυσίµου σε χρήση Φυσικού Αερίου 5
Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης – Aξιολόγηση του κύκλου εργασιών
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 άνω των 30.000 € και σύνολο στην
τριετία άνω των 100.000 €
10
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 άνω των 30.000 € και σύνολο στην
τριετία κάτω των 100.000 €
8
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 κάτω των 30.000 € και σύνολο στην
τριετία άνω των 100.000 €
5
Ωριµότητα – πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου
Αξιολογείται η πληρότητα της πρότασης που υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Οδηγού.
7.1. Στοιχεία επιπέδου τεκµηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης (ταυτότητα
επιχείρησης):
Πολύ καλό 3
Μέτριο 2
Ανεπαρκές 1
7.2. Επίπεδο ανάλυσης ρόλου και αναγκαιότητας κάθε στοιχείου της επένδυσης
Απολύτως επαρκές 3
Μέτριο 2
Ανεπαρκές 1
7.3. Βαθµός κάλυψης δαπανών µε σαφείς προσφορές (manuals –

ΒΑΘΜΟΣ

5 – 10

5 – 10

1 – 10

1 – 10

5-10

5-10

2-10
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προσπέκτους)
Πολύ καλός
Μέτριος
Ανεπαρκής
7.4. Προτεινόµενες δαπάνες (επιλεξιµότητα – ορθή κατηγοριοποίηση)
Ναι
Όχι

2
1
0
2
0

11.9. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης – Βαθµολόγησης – Έκδοση Απόφασης Ένταξης
Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης µε τη συνδροµή του
ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται, η βαθµολογική κατάταξη των προτάσεων,
ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανά κατηγορία δαπανών καθώς και την σχετική τεκµηρίωση για τις µη
επιλέξιµες προτάσεις ή δαπάνες.
Οι προτάσεις προς χρηµατοδότηση περιλαµβάνονται σε κατάλογο και µαζί µε τα πρακτικά της
Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων στον Υφυπουργό µε απόφαση του
οποίου τα έργα εντάσσονται στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος.
Στην περίπτωση των ενταγµένων έργων ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει την Απόφαση Ένταξης στην οποία θα
περιλαµβάνεται ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός, η εγκεκριµένη δηµόσια χρηµατοδότηση,
το τεχνικό παράρτηµα µε σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου (φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο), το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου.
12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
12.1. Έναρξη έργων
Ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας υλοποίησης των ενταγµένων έργων ορίζεται η ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα, η οποία θα συνοδεύεται από το
Τεχνικό Παράρτηµα του εγκεκριµένου Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου του προς
υλοποίηση έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης.
Η υλοποίηση του εγκεκριµένου έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο µέχρι την 31.3.2015.
12.2. Παρακολούθηση
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΕΠΑΕ, για την:
παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους,
ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης ένταξης
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα χαρακτηριστικά
και περιορισµούς.
Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφοράς & ∆ικτύων σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών
ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτηµα λήψης στοιχείων που απαιτούνται
από το Πρόγραµµα ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξή του έργου.
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12.3. Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να γίνει είτε εφάπαξ,
όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου που το καθιστά λειτουργικό σε ποσοστό
100%, είτε σε αναλογία του ποσοστού επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι µικρότερη της
ολοκλήρωσης.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των
αντίστοιχων πιστώσεων και της διαδικασίας προχρηµατοδότησης του προγράµµατος.
Α) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης του έργου στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος, είναι
δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος
προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η
οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του από τον αρµόδιο για
το σκοπό αυτό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.
Β) Ενδιάµεση καταβολή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και
πιστοποίηση οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των
επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Έκθεσης και η αναλογούσα δηµόσια
χρηµατοδότηση.
Γ) Αποπληρωµή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή της Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης του
έργου από πλευράς δικαιούχου και ελέγχου - πιστοποίησης από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος Οδηγού.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.1. Υποχρέωση ∆ηµοσιότητας
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να
τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του αναµνηστική πλάκα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που διενεργούν οι ∆ηµόσιες
Αρχές.
13.2. Άλλες υποχρεώσεις των ενισχυόµενων επιχειρήσεων
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για πέντε (5)
χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
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β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα.
γ) Να µην παύσουν τη παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ενηµέρωση του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του
έργου µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του ή του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεατφορών & ∆ικτύων.
δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί,
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε
υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια
υπηρεσία, υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 16).
ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση εξοπλισµού/λογισµικού είναι
δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου
παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών από
την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο
όσο και στο παλαιό εξοπλισµό).
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται:
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα να µεταβάλουν
κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά
συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα να
εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της
συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για
την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή.
3. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση του
έργου:
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία ανάκλησης
της απόφασης η ενίσχυση στη περίπτωση γ’ της παραγράφου 1
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται ή παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος
αυτής εντόκως από την ηµεροµηνία ανάκλησης της απόφασης στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της
παραγράφου 1 και α’ και β΄ της παραγράφου 2.
4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1 χρονικού περιορισµού,
επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης, το σύνολο ή µέρος της
ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στην απόφαση ένταξης της
επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση κατά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου θα οριστικοποιηθεί το
σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

23

