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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β΄ 

Σαρ. Γ/λζε    : Μεζνγείσλ 119 
Σαρ. Θπξίδα  : 10192, Αζήλα 
Σειέθσλν     : 210-6969269, 241, 270 
FAX              : 210-6969240 

 
 
               Αζήλα, 18-05-2011 
               Α.Π.: Οηθ. 5667/447 
 
       ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

ΘΔΜΑ:  «Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ έξγσλ 
πξνο έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» 

Καη 

πκπιήξσζε θαη Γηφξζσζε ζθαικάησλ ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013». 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α) Π.Γ. 396/1989 (ΦΔΚ 172/Α) θαη 

Π.Γ189/1995 (ΦΔΚ 99/Α) "Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Β.", ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2367/1995 (ΦΔΚ 261/Α) "χζηαζε ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.", θαη ηεο ππ' 

αξηζκ. 3584/1996 (ΦΔΚ 147/Β/1996) ππνπξγηθήο απφθαζεο "Γηάξζξσζε, 

Αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.". 

3. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α) "Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο».  

4. Σν Π.Γ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 154/Α). 

5. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 221/Α), άξζξν 1, παξάγξαθνο 3. 

6. Σε ππ. αξ. πξση. Τ271 (ΦΔΚ 1595/ Β) Πξσζππνπξγηθή Απφθαζε 

«Καζνξηζκφο Αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε». 
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7. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΠ/Φ6.12/νηθ.16745/2-12-09 Κνηλή Απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο  Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

 ζρεηηθά κε «Γηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αιέμαλδξνπ Φνχξια ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 512/ Τ.Ο.Γ.Γ./7-12-09). 

8. Σελ κε αξηζ. Δ(2007)5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα θνηλνηηθή 

ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδνο (CCI GR161 PO001). 

9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 

Αηηηθή (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006). 

10. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

ΠΔΠ Μαθεδνλία – Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008). 

11. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

ΠΔΠ Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO001). 

12. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 

Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002). 

13. Σελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» κε αξηζ. πξση. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΔΚ 

Β΄/1965/2008). 

14. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα 

πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε 

αξηζ. Πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ κε 

α.π. 58758/ΔΤ8528/16.12.2008, 59540/ΔΤ8572/18.12.2008 (ΦΔΚ 

2632/Β/2008 θαη 2652/Β/2008), 13708/ΔΤ1926/13.3.2009 (ΦΔΚ 502/Β/2009), 

2637/ΔΤ4221/26.05.2009 (ΦΔΚ 1019/Β/2009), 317733/ΔΤ5030/24.06.2009   

(ΦΔΚ 1317/Β/2009), 45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ 2010/Β/2009) θαη 

49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ 2214/Β/2009). 

15. Σελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ «Δμσζηξέθεηα – 

Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», ηνπ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο 09 – «Άιια 

κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ». 

16.  Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ 

πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1998/15-12-2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο 

Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο (De Minimis).   

18. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα 3,4,5,6 θαη 7, απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε 

θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ 

1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

20. Σελ Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηνπ ΠΓ 

98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (Αξ. Πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/97) «Όξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή 

ηκήκαηά ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 

βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο». 

22. Σν ππ αξ. πξση. 9095/1195/Α2/23-12-2010 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα 

«Έγθξηζε Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα  

ησλ Δπηρεηξήζεσλ»».  

23. Σελ Τ.Α. κε αξ. πξση. 291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΔΚ 86/Β/31-01-2011) γηα 

ηελ «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ 

Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν 

Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ)».   

24. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

άξζξν 1, Κεθάιαην Α’.  

25. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. Oηθ. 1246/95/04-02-2011 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

(ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – 

Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», (ΦΔΚ 

Β’ 704/29-04-2011), φπσο ηζρχεη.  

26. Σελ αλάγθε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο 

έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
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Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, σο πξνέθπςε απφ αηηήκαηα 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ.  

27. Σν ππ αξ. πξση. 2693/Δμσζηξ./470/18-05-2011 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε 

ζέκα «Απνζαθήληζε ηνπ δηαζηήκαηνο ζψξεπζεο ηνπ ΔΚ 1998/2006 ζηνλ Οδεγφ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα  ησλ Δπηρεηξήζεσλ»» 

28. Σελ αλάγθε ηεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ εθ παξαδξνκήο ζην ζψκα ηνπ 

Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, σο πξνέθπςαλ απφ 

επηζεκάλζεηο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.  

29. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ χςνπο 30.000.000,0€. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1. Παξαηείλνπκε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ έξγνπ πξνο έληαμε ζην  
Πξφγξακκα "Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) 
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, έσο θαη ηελ 14:00 (02:00κκ) ψξα ηεο 14

εο
 Ηνπλίνπ 2011 (14-

06-2011). 

 

2.  Πεξίιεςε ηεο Απφθαζεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο ίδηεο εθεκεξίδεο πνπ είρε 
δεκνζηεπζεί ππ. αξηζκ. πξση. Οηθ. 1246/95/04-02-2011Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) 
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 
πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα 
ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», δειαδή ζηηο :  

 ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ 

 ΣΑ ΝΔΑ 

 ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ 

 Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ 

 

3. πκπιεξψλνπκε θαη δηνξζψλνπκε ηα εθ παξαδξνκήο ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο 

ζην ζψκα ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013», σο εμήο :    

 

i. ην θεθάιαην «3 - Ννκνζεηηθφ – Καλνληζηηθφ Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο», ην ζεκείν 1 επαλαιακβάλεηαη ζην νξζφ σο εμήο:  

«1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο 
Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis 
aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ.  
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 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο 

ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε, 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

έηνο θαη ηα (ακέζσο) πξνεγνχκελα δχν (2) νηθνλνκηθά έηε) πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1998/2006 ηεο Δ.Δ. «Όηαν ηο ζσνολικό ποζό ενίζτσζης ποσ προβλέπεηαι 

βάζει ενός μέηροσ ενίζτσζης σπερβαίνει ηο παραπάνω ανώηαηο όριο, ηο εν 

λόγω ποζό ενίζτσζης δεν μπορεί να σπατθεί ζηο εσεργέηημα ηοσ παρόνηος 

κανονιζμού, ούηε προς ηο μέρος ποσ δεν σπερβαίνει ηο ανώηαηο όριο. Σηην 

περίπηωζη ασηή, δεν μπορεί να γίνει επίκληζη ηοσ εσεργεηήμαηος ηοσ 

παρόνηος κανονιζμού για ηο ζσγκεκριμένο μέηρο ενίζτσζης ούηε καηά ηον 

τρόνο τορήγηζης ηης ενίζτσζης ούηε ζε οποιοδήποηε μεηαγενέζηερο τρονικό 

ζημείο».  

 Ο έιεγρνο εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο De – Μinimis γίλεηαη φρη κφλν ζε 

επίπεδν κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζε επίπεδν «δεδνκέλεο 

επηρείξεζεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1998/2006. Ωο «δεδνκέλε επηρείξεζε» λνείηαη κηα  εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα, 

ε νπνία πεξηθιείεη κηα εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη  άιιεο επηρεηξήζεηο φπσο ε νκάδα ή 

νκίινο επηρεηξήζεσλ κε θνηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο  ηφζν πξίλ ηελ 

έληαμε ηεο πξφηαζεο (ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) φζν θαη θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (βιέπε θαη Κεθ. 16 θαη Παξάξηεκα II). 

 Σν ζεκείν απηφ ζα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ειέγρνπ πξηλ ηελ 

ππαγσγή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ / απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζψξεπζεο (200.000,00€) ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 

θαη  ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε).  

χκθσλα επίζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 1998/2006 / άξζξν 2, παξ. 5, 

απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε απηή 

πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο 

θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ην 

φξην ησλ 200.000 επξψ ππνινγίδνληαη θαλνληθά κφλνλ νη de minimis 

εληζρχζεηο πνπ έιαβε ε επηρείξεζε θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη θαηά ηα 

2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De 

Minimis, θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ζε Τπεχζπλε 

Γήισζε φιεο νη ρνξεγεζείζεο εληζρχζεηο αλά δεδνκέλε επηρείξεζε 
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(αλεμάξηεηα εάλ είλαη γηα ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο) θαζψο θαη νη 

ρνξεγεζείζεο άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο κφλν γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο 

θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία (ζχκθσλα 

κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-2011) απφ ηνπο αξκφδηνπο ΔΦΓ θαη απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ελδηαθεξφκελε 

επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξφηαζε πξνο αμηνιφγεζε ζην παξφλ πξφγξακκα, 

ζα δειψζεη εγγξάθσο ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζηνπο ζρεηηθνχο 

πίλαθεο, θαη ζηελ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, φια 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζηα νπνία ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε 

γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ  χςνο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα 

ΔΚ αξ. 1998/2006 θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,  αλεμαξηήησο αλ αθνξνχλ ηηο 

ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα λα ειεγρζεί ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

ηήξεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De Minimis.» 

 

ii. ηελ ελφηεηα «8.2. Δπηιέμηκεο δαπάλεο», νη θαηεγνξίεο Γαπαλψλ 3 θαη 4 ηνπ 
«Πίλαθα 2: Δλδεηθηηθή Πεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ  Γαπαλψλ» δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 3 

«Γαπάλεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο 
πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο » 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

Οη Γαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο δαπαλψλ:  

1. ρεδηαζκφο πξντφληνο 
2. ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο 
3. Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ 
4. Γνθηκέο – Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ 
5. Πηζηνπνίεζε (ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη) γηα δηθαίσκα 

εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.   
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Δπηιέμηκα 
Κφζηε 
 
 

Σα επηιέμηκα θφζηε πεξηιακβάλνπλ:  

 Κφζηνο ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ ή επαλαζρεδηαζκνχ 
πθηζηάκελσλ πξντφλησλ πξνο δηάζεζε ζε λέεο αγνξέο.  

 Η δαπάλε  «ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο» πεξηιακβάλεη 
θφζηε ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ εηηθέηαο ή ζπζθεπαζίαο 
γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ λέσλ αγνξψλ θαη ζρεδηαζκνχ 
επίπεδεο ζπζθεπαζίαο γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα 

 Πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο  γηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα.  

 Πηζηνπνίεζε παξαγσγήο/ παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε 
εμεηδηθεπκέλα ή ηνπηθά πξφηππα κε ζθνπφ ην δηθαίσκα 
εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.  

 Γνθηκέο /επαιεζεχζεηο πξντφλησλ θαη εμαζθάιηζε δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ πηζηνπνηεκέλα 
εξγαζηήξηα εζσηεξηθνχ/ εμσηεξηθνχ. 

 Γνθηκέο θαη έιεγρνη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ζε 
πηζηνπνηεκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα εζσηεξηθνχ – 
εμσηεξηθνχ γηα εμαζθάιηζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

Όζα εθ ησλ αλσηέξσ ζρεηίδνληαη κε πηζηνπνίεζε / δηαπίζηεπζε, 
ζα είλαη επηιέμηκα κφλν εάλ θαηαιήγνπλ ζε ιήςε ηεο δεηνχκελεο 
Πηζηνπνίεζεο.  

 

Και,  

  
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 4 

«Γαπάλεο Πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο» 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

Οη δαπάλεο Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζπλίζηαληαη ζε: 
1. πκκεηνρή ζε Γηεζλείο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο πνπ  

αθνξνχλ ην ιαλζάξηζκα λένπ ή ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο / 
ππεξεζίαο ζε λέεο αγνξέο. 

2. Μεηαθηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εθζέζεηο εμσζηξεθνχο 
πξνζαλαηνιηζκνχ 

3. Πξνβνιή πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. χλδεζε – 
πκκεηνρή ζε e-marketplace)* 

4. Δθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
θαηαζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε αγνξά –ζηφρν (In-Store 
promotion) θαη ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ 
ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.* 

5. ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ* 
6. Μειέηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 
7. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο – ελζέζεηο ζε έληππα ΜΜΔ* ππφ 

ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο* 

8. Γαπάλεο πξνβνιήο ζε ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο / 
επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη άιια ζχγρξνλα κέζα.* 

9. Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο απφ ζεζκηθφ / 
ζεζκνζεηεκέλν θνξέα θαη ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη 
αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο* . 

* Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο απηέο γίλνληαη 
γηα πξψηε θνξά θαη αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ 
γέλεη πξντφληα / ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο.  
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Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 1 πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην πεξηπηέξνπ (κέρξη 60 η.κ.) 

 Καηαζθεπή /Γηακφξθσζε πεξηπηέξνπ (κε κφληκε θαηαζθεπή), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ πξνβνιήο 
πξντφλησλ (πάγθνη, βηηξίλεο, θσηηζηηθά θ.ιπ.), ειεθηξνινγηθψλ θαη 
ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κέρξη 280€/η.κ.).  

 Καηαρψξηζε ζηνλ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο  

 Λεηηνπξγηθά έμνδα (θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ - λεξνχ- internet) 

 Πξφζιεςε Γηεξκελέα θαη Φχιαθα πεξηπηέξνπ φπνπ απαηηείηαη 

 Μεηαθνξά εθζεκάησλ ζε πνζφηεηα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 
πεξηπηέξνπ 

 Μεηαθίλεζε ελφο ή δπν αηφκσλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 
πεξηπηέξνπ «(αεξνπνξ. εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, εηζηηήξην 
ηξέλνπ θαη δαπάλε μελνδνρείνπ)» 

 Δλνηθίαζε Τιηθψλ γηα δηαθφζκεζε θαη γηα γεπζηγλσζία θαη 
Οπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιήο (νζφλε 
plasma, video, T.V.) 

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 3 πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ μελφγισζζνπ κελχκαηνο πξνβνιήο 
πξντφλησλ 

 Κφζηε ζχλδεζεο ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο θαη  ειεθηξνληθέο πεγέο 
παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Δλνηθίαζε ρψξνπ (market place) ζε κεγάια portal ηνπ εμσηεξηθνχ 
κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ζηηο αγνξέο – ζηφρνπο ή ζε ρψξνπο 
επαγγεικαηηθήο ή θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 4 πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην ρψξνπ ζην θαηάζηεκα 

 Καηαζθεπή ή ελνηθίαζε πξνσζεηηθνχ stand (κε κφληκε 
θαηαζθεπή), εθφζνλ ρξεηαζηεί 

 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνχ πξνβνιήο  

 Ακνηβή πξνσζήηξηαο /πξνσζεηξηψλ (ζε αξηζκφ αλάινγν κε ην 
κέγεζνο ησλ θαηαζηεκάησλ) 

 Γεηγκαηνδηαλνκή (θφζηνο παξαγσγήο θαη απνζηνιήο δεηγκάησλ 
ζε πνζφηεηα πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη αλάινγα κε ην εχξνο ηεο 
εθδήισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο, αξηζκφ θαη επηθάλεηα ησλ 
θαηαζηεκάησλ θ.ιπ.) 

 Παξαγσγή θαη δηαλνκή flyers 

 ρεηηθή δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζε έληππν θαηαζηεκάησλ ή θαη 
ζε άιιν θαηάιιειν κέζν. 

 Μεηαθξάζεσλ θεηκέλσλ 

 Γεκηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ  

 Παξαγσγήο ζρεηηθνχ πιηθνχ   

 Γεκηνπξγία μελφγισζζνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

 Καηαρψξηζε ή έλζεζε ή αθηέξσκα ζε εθεκεξίδα –πεξηνδηθφ 
επαγγεικαηηθφ /θαηαλαισηηθφ ζηελ αγνξά –ζηφρν 

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 6 ζρεηίδνληαη κε ηνλ Γεκηνπξγηθφ 
ζρεδηαζκφ ή επαλαζρεδηαζκφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 
θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο (ζε έληππν, θάθειν, θφιληεξ, κπινθ εηαηξηθήο 
θαηαρψξηζεο θ.ιπ.) γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ζε 
λέεο αγνξέο. 
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Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 9 (ππφ ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε) 
πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην θαηάιιειεο αίζνπζαο, απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
πιηθψλ δηαθφζκεζεο 

 ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή θαηάιιεινπ πιηθνχ πξνβνιήο  

 Ακνηβή εηαηξείαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα εμαζθάιηζε επηζθεπηψλ 

 ρεδηαζκφο θαη απνζηνιή πξνζθιήζεσλ 

 Γαπάλεο θηινμελίαο πξνζθεθιεκέλσλ (πξνζθνξά εδεζκάησλ –
κηθξνδψξα) 

 Απνζηνιή δεηγκάησλ γηα εθδήισζε 

 Γαπάλε κεηαθίλεζεο ελφο ή δπν εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο 
(αεξνπνξ. εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, μελνδνρείν (κέρξη 200€ 
ζην επίπεδν πνπ εγθξίλεη ε Δ.Δ. ζε πξνγξάκκαηα γηα 
κεηαθηλήζεηο) 

 

   

iii.  ηελ ελφηεηα «8.3 Δμφθιεζε Γαπαλψλ», ην ζεκείν 3 δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  
«3. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ 
ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ 
ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά.» 

 

iv. ην θεθάιαην «11 – Τπνβνιή Πξνηάζεσλ» ε Πέκπηε θαη ε έθηε παξάγξαθνο 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 «Σα Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  

 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr) 

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

 ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 

 ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα VII). 

 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 
www.ependyseis.gr/mis.» 

 

v. ην θεθάιαην «12 – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά» ην ζεκείν (5) δηακνξθψλεηαη 
σο εμήο:  

«5. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξνζιάβνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ/ ηνπο: 
Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη 
εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο 
(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 
2009, 2010 φπσο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ Δπηζεψξεζε 
Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα Έληππα Δ7. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ην Δ7 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 

http://www.ypoian.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
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ππνβάιινληαη νη ΑΠΓ ηνπ έηνπο 2009. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ 
απαζρφιεζε πξνζσπηθφ λα πξνζθνκηζηεί αληίζηνηρε Τπεχζπλε Γήισζε.» 

 

vi. ην θεθάιαην «12 – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά» ην ζεκείν (11) δηακνξθψλεηαη 
σο εμήο:    

«11. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΜΜΔ: Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο δήισζεο πνπ  αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ θαλνληζκνχ 
800/2008 ηεο Δ.Δ (βιέπε αλαιπηηθά Παξάξηεκα Ι ηνπ Οδεγνχ) φπνπ 
δειψλεηαη φηη:  

 Η επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε κηθξή ή πνιχ κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζε θαη δελ είλαη ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε 
πνπ ε επηρείξεζε είλαη ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ.    

  ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ ππάξρεη 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία λα επηθέξεη αιιαγή 
ηεο θαηεγνξίαο ηεο επηρείξεζεο, πσο ε επηρείξεζε παξακέλεη κηθξή ή 
πνιχ κηθξή ή κεζαία ζχκθσλα κε ην Καλνληζκφ 800/2008 ηεο 
Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ.» 

 

vii. ηελ ελφηεηα «13.5 – Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε πξνηάζεσλ», ε δεχηεξε 
θαη ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ ρσξίνπ «Οινθιήξσζε αμηνιφγεζεο – 
βαζκνιφγεζεο»  δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

«Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ρσξηζηά γηα ηηο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ κεγάιεο, κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο:   

α) Γηα ηηο 8  πεξηθέξεηεο ηνπ ΔΠΑΝ ζπλνιηθά 

β) Γηα ηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο κε βάζε ην δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ θάζε πεξηθέξεηαο.  

Οη πξνθχπηνληεο θαηάινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ, κε ηα 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ζηνλ Τπνπξγφ ή ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΤΠΟΙΑΝ, ν 

νπνίνο κε Απφθαζή ηνπ εληάζζεη ηα έξγα ζην πξφγξακκα.» 

    

viii. ηελ ελφηεηα «13.6 – Αμηνιφγεζε Πξνηάζεσλ – Καηάηαμε», ζπκπιεξψλεηαη ε 
δεχηεξε παξάγξαθνο σο εμήο:  

«Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε 

αθέξαηα θιίκαθα απφ 0 έσο θαη 10 θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Η ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ 

πνιιαπιαζηαδφκελν επί 10. Η κέγηζηε ηειηθή βαζκνινγία κηαο πξφηαζεο κε 

ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ είλαη ην 100,00.»  

 

ix. Σν θεθάιαην «15 – Τπνρξεψζεηο Δληζρπφκελσλ Δπηρεηξήζεσλ» 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο (επαλάιεςε ζην νξζφ ηνπ  ζεκείνπ 1 θαη ηεο 
αξίζκεζεο ζεκείσλ):   
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«15.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

1. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, πξέπεη κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη γηα ηξία (3) ρξφληα γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο θαη πέληε (5) γηα ηηο κεγάιεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, λα ηεξνχλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

β) Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, 

εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

θπζηθά θαηλφκελα 

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

ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ πνπ έρεη ηελ 

επζχλε επίβιεςεο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ παξαιαβή θαη 

απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 

δ) Να κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια 

θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο1, κε 

ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ε) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ζηνλ αξκφδην θνξέα κε αγνξά λένπ παξφκνηνπ 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο ή θαιχηεξεο ηερλνινγίαο) θαη εληφο 6 

κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο (κε ηήξεζε φισλ ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην παιαηφ 

εμνπιηζκφ).  

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

δηάζηεκα δελ επηηξέπεηαη: 

α) ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο θνξέα λα κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή 

ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή 

εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

β) ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ππαγσγήο θνξέα λα εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο 

εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Η έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε 

επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. 

3.  Οη επηρεηξήζεηο, πνπ ζα εληάμνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην ηελ 

πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξήζνπλ 

                                                 
1
 Τα παπαπάνω θα ππέπει να δηλώνονηαι με Υπεύθςνη δήλωζη  ηος Ν. 1599/86 με ηο γνήζιο ηηρ 

ςπογπαθήρ από ηο νόμιμο εκππόζωπο ηηρ εηαιπείαρ. Σημειώνεηαι όηι καηά ηη διαδικαζία 

παπακολούθηζηρ μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ ππάξηρ δύναηαι να ππαγμαηοποιηθεί δειγμαηοληπηικόρ 

έλεγσορ για ηην εξακπίβωζη ηηρ ηήπηζηρ ηων ανωηέπω (βλ. Κεθάλαιο 16) 
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ηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ 

δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ θαη 

δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, δειαδή είηε ηεο κε 

δηαηήξεζεο ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είηε ηεο 

γεληθήο κείσζεο πξνζσπηθνχ, ν δηθαηνχρνο ζα επηζηέθεη ην πνζφ ηεο 

επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

πξνζαπμεκέλν (σο πνηλή) θαηά 5% ηεο επηρνξήγεζεο. εκεηψλεηαη φηη ν 

αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε 

ΔΜΔ κε βάζε ην έληππν Δ7, ηηο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ 

αθξηβή θαηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

4. Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ νδεγνχ 

φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 14.3.  

5.  Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: 

α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηε 

πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

β) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ή 

παξαθξαηείηαη ή επηζηξέθεηαη κέξνο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 

6. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

ελίζρπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ζρεηηθά νξηδφκελα 

ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο επηρείξεζεο.  

7. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αιιά 

θαη γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνπο ΔΦΓ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ΤΠΑΑ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.» 

   

x.  Σν παξάξηεκα “VI – Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Βαζκνιφγεζεο» δηαηππψλεηαη ζην 
νξζφλ σο εμήο:  

 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI:  ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Κπιηήπια ωρ ππορ ηιρ επιδόζειρ ηηρ επισείπηζηρ καηά ηην ηελεςηαία 

ηπιεηία ππιν ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ. 

 

Κξηηήξην 1: Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

Ρ =(πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ έηνπο – πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ΜΡ 

είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Ρ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ 

ην 2008 ν κέζνο φξνο ησλ Ρ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 
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Για ηπιεηία (2008, 2009, 2010): 

2

2008

20082009

2009

20092010

KE

KEKE

KE

KEKE

MP  

 

         Για διεηία (2009, 2010): 

2009

20092010

KE

KEKE
MP  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (-100%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 0.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε  (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 10. 

Γηα λέαο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΜΡ)x10/1,5.  

 

Κξηηήξην 2: Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

3εηία 

Κ = (Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη ΜΚ είλαη 
ν κέζνο φξνο ησλ Κ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 
2008 ν κέζνο φξνο ησλ Κ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 
 

Για ηπιεηία (2008, 2009, 2010): 

3

2008

2008

2009

2009

2010

2010

KE

K

KE

K

KE

K

MK  

 

Για διεηία (2009, 2010): 

2

2009

2009

2010

2010

KE

K

KE

K

MK  

 
 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΚ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε  (0%), ηίζεηαη ν 
βαζκφο Α2 = 5.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΚ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 10. 

Γηα λέαο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΚ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α2 = (10xΜΚ)+5.  

 

Κξηηήξην 3: Μεηαβνιή Απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

ΜΑ = χλνιν εξγαδφκελσλ 2010 – χλνιν εξγαδφκελσλ 2008 (ζε ΔΜΔ) 

 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο 

ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  1 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

1  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 
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Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 10 έσο ιηγφηεξνπο απφ 20 

εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  2 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

2  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 20 έσο ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  3 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

3  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 50 έσο ιηγφηεξνπο απφ 100 

εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  4 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

4  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 πάλσ απφ 100 εξγαδφκελνπο ηζρχεη  

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  5 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

5  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

 

Κξηηήξην 4 : Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο & ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη ε χπαξμε πηζηνπνηεηηθψλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ή άιια 

πηζηνπνηεηηθά δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ε επάξθεηα ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο θ.α. 

Ο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ θπκαίλεηαη απφ 0-10 θαη πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

λέαο βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ 4.1, 4.2 θαη 4.3, λέαο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

4.1 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο ηεοεπηρείξεζεο. 

1. Τθίζηαηαη ζαθέο νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο, φπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη 

κε πνηφλ θαη πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή απφ θάησ λέαο ηα άλσ θαη αληίζηξνθα; 

2. Τπάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο; 

3. Τπάξρεη ζε ηζρχ άιιν πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο; 

4. Τπάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ, θαζψο θαη  

αληίζηνηρν δίθηπν; 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

4.2 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, 

ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. 

1. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο ηεο  κνλάδαο (π.ρ. Γηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο, Γεληθφο δηεπζπληήο, Τπεχζπλνο παξαγσγήο, Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ 

– πσιήζεσλ, Τπεχζπλνο κεραλνξγάλσζεο) κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην παξφλ 

αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 10 εηψλ; 

2. Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε 

ησλ 5 εηψλ; 

3. Σν 15% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη πηπρίν ΑΔΙ ή ΣΔΙ; 

4. πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δχν ζεκηλάξηα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή/θαη 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; 



 15 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

4.3 Δκπεηξία – Σερλνγλσζία επηρείξεζεο 

1. Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξφλ αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 

εηψλ ; 

2. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, 

κεηαθνξάο ή απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο ; 

3. Τπάξρνπλ θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο; 

2-3 ΝΑΙ = 6 

1 ΝΑΙ = 2 

0 ΝΑΙ = 0 

 

 

ΟΜΑΔΑ B: Κπιηήπια ζσεηιζόμενα με ηον ςθιζηάμενο εξωζηπεθή 

πποζαναηολιζμό ηηρ επισείπηζηρ 

 

Κξηηήξην 5: Τθηζηάκελε δηεζλήο παξνπζία 

Ο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν λέαο βαζκνινγίαο ησλ 

θξηηεξίσλ 5.1 θαη 5.2, ηεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Κξηηήξην 5.1: Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

ΓΠ = (Γηεζλείο Πσιήζεηο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη ΜΓΠ είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ ΓΠ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2008 ν 

κέζνο φξνο ησλ ΓΠ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

 

Για ηπιεηία (2008, 2009, 2010): 

3

2008

2008

2009

2009

2010

2010

KEKEKE
 

 

Για διεηία (2009, 2010): 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΓΠ είλαη 0%, ηίζεηαη ν βαζκφο Α3 = 5.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΓΠ είλαη +25%, ηίζεηαη ν βαζκφο Α3 = 10. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΓΠ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α3 = (20xΜΓΠ)+5. 

 

Κξηηήξην 5.2: Ρπζκφο κεηαβνιήο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ (θχθινπ εξγαζηψλ 

δηεζλψλ πσιήζεσλ) θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

Ρ =(πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ έηνπο – πλνιηθφο Κχθινο 

Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ πλνιηθφο Κχθινο 

Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ΜΡ είλαη ν κέζνο φξνο 
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ησλ Ρ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2008 ν κέζνο 

φξνο ησλ Ρ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

 

Για ηπιεηία (2008, 2009, 2010): 

2

2008

20082009

2009

20092010

MP  

 

Για διεηία (2009, 2010): 

2009

20092010
MP  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (-100%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 0.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε  (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 10. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΜΡ)x10/1,5.  

 

Κξηηήξην 6: Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο ε χπαξμε ζπκβνιαίσλ δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη πειαηνινγίνπ, εκπνξηθψλ δηθηχσλ / δηθηχσλ δηαλνκήο, επίζεκσλ 

ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξίεο εκεδαπήο / αιινδαπήο, εκπεηξία παξνπζίαο/ ζπκκεηνρήο 

ζε δηεζλείο εθζέζεηο θ.α.) κε ηελ ρξήζε ησλ θάησζη εξσηεκάησλ:  

 

1. Γηαζέηεη ε επηρείξεζή παξνπζία ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή αγνξά; Με πνηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ?  

2. Έρεη ζπκκεηάζρεη ε επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ έρεη 

δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθφ; 

3. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε,  

δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή πψιεζε θηι) ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη λέαο δηεζλείο αγνξέο; 

4. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο δηεμάγεη ηελ ηειεπηαία 5εηία, ηνπιάρηζηνλ κηα έξεπλα 

αγνξάο πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ (αληαγσληζηηθά πξντφληα, 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηήηε;  

5. Έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή ζαο ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή 

επηρείξεζε, κε ζθνπφ ε αιινδαπή επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

6.  Έρεη παξνπζία / ζπκκεηνρή ε επηρείξεζή ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη 

δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 

6 ΝΑΙ = 10 

5 ΝΑΙ = 8 

4 ΝΑΙ = 6 

3 ΝΑΙ = 5 

2 ΝΑΙ = 2 

1 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 
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Κξηηήξην 7: Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο  ε χπαξμε δπλαηφηεηαο παξαγσγήο 

/ παξνρήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο αγνξάο «ζηφρνπ», χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλνπ γηα ην ζέκα ηεο εμσζηξέθεηαο πξνζσπηθνχ, χπαξμε εκπεηξίαο 

ζπλεξγαζηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, χπαξμε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πξνβνιήο θαη 

δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ πξάμεσλ θ.α.) κε ηελ ρξήζε ησλ θάησζη εξσηεκάησλ: 

 

1. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο ζην νξγαλφγξακκά ηεο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα 

(π.ρ. ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ λα έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

2. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κφληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο  θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ; 

3. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο; 

4. Σα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

5. Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. 

ζπζθεπαζία, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

6. Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη 

αμηφπηζηε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

(π.ρ. κεηαθνξά, απνζήθεπζε, εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 

7. Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο 

ηηκνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε αγνξαζηέο απφ ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηψζεηο);  

8. Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. 

πξντνληηθνχο θαηαιφγνπο, ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιχγισζζε εηαηξηθή 

ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα; 

9. Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δεζκεπηεί άκεζα γηα εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ απφ λέαο δηεζλείο αγνξέο;   

9 ΝΑΙ = 10 

8 ΝΑΙ = 9 

7 ΝΑΙ = 8 

6 ΝΑΙ = 7 

5 ΝΑΙ = 6 

4 ΝΑΙ = 4 

3 ΝΑΙ = 3 

2 ΝΑΙ = 2 

1 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 
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ΟΜΑΓΑ Γ: Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

Κξηηήξην 8: Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο  

 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ 

λα έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο, 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ κφληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ; 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 

εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο; 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρνπλ ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. ζπζθεπαζία, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε απνζηνιή ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 

7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο ηηκνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε αγνξαζηέο 

απφ ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηψζεηο);  

8. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο  

έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. πξντνληηθνχο θαηαιφγνπο, 

ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιχγισζζε εηαηξηθή ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν 

ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα;  

9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο 

ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηεί άκεζα γηα 

εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο;  

9 ΝΑΙ = 10 

8 ΝΑΙ = 9 

7 ΝΑΙ = 8 

6 ΝΑΙ = 7 

5 ΝΑΙ = 6 

4 ΝΑΙ = 4 

3 ΝΑΙ = 3 

2 ΝΑΙ = 2 

1 ΝΑΙ = 1 
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0 ΝΑΙ = 0 

 

Κξηηήξην 9: Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπκκεηάζρεη ε 

επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ ζα έρεη δηεμαρζεί ζην 

εμσηεξηθφ; 

2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή 

πψιεζε θηι) ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ηεθκεξηψζεη ε 

επηρείξεζή  ζαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο λέεο αγνξέο  (αληαγσληζηηθά 

πξντφληα, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή ζα δξαζηεξηνπνηεζεί;  

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή 

ζαο ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή επηρείξεζε, κε ζθνπφ ε αιινδαπή 

επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο; Πψο ηεκεξηψλεηαη ?  

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη παξνπζία ε επηρείξεζή 

ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 

5 ΝΑΙ = 10 

4 ΝΑΙ = 8 

3 ΝΑΙ = 6 

2 ΝΑΙ = 4 

1 ΝΑΙ = 2 

0 ΝΑΙ = 0 

 

Κξηηήξην 10: Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην, θαη 

ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφκεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ.  

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

10.1 

Πνην ην επίπεδν ηεθκεξίσζεο (κε ζηνηρεία) ησλ 

δεινχκελσλ ζηελ πξφηαζε γηα ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο; 

Πνιχ θαιφ=2 

Μέηξην=1 

Αλεπαξθέο=0 

10.2 

Πνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ θαη λέαο 

αλαγθαηφηεηαο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) ηεο επέλδπζεο; 

Πνιχ Καιφ=2 

Μέηξην=1 

Αλεπαξθέο=0 

10.3 

Πνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε δαπάλεο κε 

ζαθείο πξνζθνξέο –  manuals /prospectus 

φπνπ απαηηείηαη – κε εκεξνκελία, ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή; 

Πνιχ θαιφο=2 

Μέηξηνο=1 

Αλεπαξθήο=0 

10.4 

Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο θαη 

ζσζηά θαηεγνξηνπνηεκέλεο; Κξίλνληαη φηη δε 

ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο πεξηθνπέο 

(π.ρ. άλσ ηνπ 20%);  

ΝΑΙ=2 

ΟΥΙ=0 

10.5 

Τπάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αλάπηπμε λέσλ 

ηκεκάησλ, πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ; 

ΝΑΙ=2 

ΟΥΙ=0 
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 ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γ10  

 

 

Κξηηήξην 11: Πξνθχπηνληα νθέιε 

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 11-ΚΑΛΤΦΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 

ρεηηθά κε ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο: 

1 
Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 
  

2 Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο    

3 
Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο  
  

4 Δλίζρπζε / Δπέθηαζε Παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο   

5 Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο   

6 
Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 
  

7 Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο   

8 Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ   

ρεηηθά κε ηε πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

9 Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο    

10 
Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
  

ε θάζε ππνθξηηήξην ν αμηνινγεηήο ηνπνζεηείηαη κε ΝΑΙ ή κε ΟΥΙ. 

Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη σο εμήο : 

10 ΝΑΙ=10 

9 ΝΑΙ=9 

8 ΝΑΙ=8 

7 ΝΑΙ=7 

6 ΝΑΙ=6 

5 ΝΑΙ=5 

4 ΝΑΙ=4 

3 ΝΑΙ=3 

2 ΝΑΙ=2 

1 ΝΑΙ=1 

0 ΝΑΙ=0 

 

Γηα ηελ Πεξίπησζε Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ κε Μία Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε, ην 

Κξηηήξην (2) δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

Κξηηήξην 2: Πξνζφληα κεηφρσλ ηεο Νέαο επηρείξεζεο (εθπαίδεπζε – εκπεηξία) 

Πξνζφληα κεηφρσλ ηεο Νέαο επηρείξεζεο 

Δμεηάδεηαη:  

Α. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Β. Δξγαζηαθή Δκπεηξία  

Γ. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 

 

 

 

Α :  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 4,0 

       Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΣΔΙ, ΑΔΙ): 3,0  

       Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (π.ρ.ΙΔΚ): 2,0, 

       Λχθεην: 1,5,  

       Βαζηθή Δθπαίδεπζε: 1,0.   

Β: Πάλσ απφ 10 έηε θαη πλαθήο κε ην  

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 4,0   

     Απφ 5-10 έηε θαη πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,5   
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      Απφ 0-5 έηε θαη πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,0   

     Πάλσ απφ 10 έηε θαη Με πλαθήο: 3,0  

     Απφ 5-10 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,5   

     Απφ 0-5 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,0   

     Υσξίο εκπεηξία / ρσξίο ηεθκεξίσζε: 0 

Γ: Τπάξρνπζα θαη ζπλαθήο: 2,0 

      Τπάξρνπζα κε ζπλαθήο: 1,0 

      Γελ ππάξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: (0) 

 

ε πεξίπησζε πνιιψλ κεηφρσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο, γλψζεο, 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ, βαζκνινγείηαη ν κέηνρνο κε ην πςειφηεξν επίπεδν. 

εκείσζε: Γηα φια ηα θξηηήξηα νη επελδπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπλππνβάινπλ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο νδεγεί ζε κε 

αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ.»»  

 

 
4.  χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηξνπνπνηείηαη / ζπκπιεξψλεηαη θαη ην έληππν 
ππνβνιήο.  
 
5. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ αξηζκ. πξση. Oηθ. 1246/95/04-02-2011Απφθαζε 
καο (ΦΔΚ 704/Β/29-04-2011). 
 
6. Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

  

 

 

ΩΚΡΑΣΗ ΞΤΝΙΓΗ 

 

 
Κνηλνπνίεζε:  

 ΔΤΓ-ΔΠΑΔ  

 ΔΦΔΠΑΔ 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο 

 Γεληθφ Γ/ληε ηήξημεο ηεο Βηνκεραλίαο 

 Γ/λζε Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο 

 Γ/λζε ΜΜΔ 
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