
 1 

 

 
ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

 
 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020  
 

«ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»  
 
 

 
 
 
 
 

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ  

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 
1ε  Πξνθήξπμε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015 
 

 



 

 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΣΚΟΡΟΣ ......................................................................................................................................................... 5 

2. ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ................................................................................................................... 5 

3. ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ........................................................................................................... 6 

4. ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ................................................................................................................................... 6 

5. ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ............................................................................................ 7 

5.1  ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ..................................................................................................................... 7 

6. ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ................................................................................................. 8 

7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................................ 9 

8. ΠΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΟΣΤΟ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ................................................. 11 

9. ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ................................................................................................................................. 13 

9.1  ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ ............................................................................................................... 13 

9.2. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ............................................................................................................................................. 15 

9.3  ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ...... 19 

10. ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ .............................................................................................................................. 19 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΤΑΣΕΩΝ .................................................... 20 

11.1 ΖΛΕΓΧΟΣ ΤΥΡΙΚΩΝ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ................................................................................ 20 

11.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ......................................................................................... 21 

11.3  ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ .................................................................................................. 22 

12. ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΖΓΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΟΗΓΙΩΝ ............................................................. 23 

13. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΕΙΑΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΓΩΝ ............................................................................. 23 

14. ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΗΓΙΑΣ ......................................................................................................... 25 

15. ΚΥΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 27 

16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................................................. 30 

17. ΕΜΗΝΕΙΕΣ– ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................................... 31 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  -  ΜΗ ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ......................................................... 32 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΡΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................... 36 



 3 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ......................................................... 38 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΙΣΗ ..................................................................................................................... 40 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΕΣ ΓΑΜΜΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ....................................................... 45 

 



 

 4 

ΥΔΓΗΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

χκθσλα κε ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

Πνιηηηθή πλνρήο θαη εηδηθφηεξα ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε αξ. 1303/2013 γηα Καζνξηζκφ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), ηνπ 1301/2013 γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ 1300/2013 γηα ην Σακείν πλνρήο, 

ζα πινπνηεζεί ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» ΠΠ 2014-2020. 

 

Σν παξφλ ρέδην ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί, ζην πιαίζην ηνπ πην πάλσ ΔΠ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Σαπηφηεηα ρεδίνπ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»  

ΠΠ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΑΠ 1: «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο» 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΔΠ (3α): «Πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κε ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο λέσλ ηδεψλ θαη 

ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ 

άιισλ θαη κέζσ ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ» 

ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΥΟ 

Δ (3α.3): «Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο 

λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ εηδηθέο νκάδεο 

πιεζπζκνχ» 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Πεξηνρέο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 2014-2020 

ΥΔΓΗΟ Δλίζρπζε ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ΓΤΝΖΣΗΚΟΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 

Νένη θαη λέεο, πνπ έρνπλ λφκηκα ηε κφληκε δηακνλή ηνπο 

ζηηο ειεγρφκελεο απφ ην Κξάηνο πεξηνρέο ηνπιάρηζην γηα 

έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

€ 10 εθ. 
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Σν ρέδην είλαη πξνζαξκνζκέλν θαη ζα εθαξκνζζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 1407/2013  ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). 

 

1. θνπφο 

 
Σν ρέδην απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ απφ 20 έσο 40 εηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζε νπνηαλδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα I  πνπ επηζπλάπηεηαη 

«Με επηιέμηκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο» αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Ο ζθνπφο απηφο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ 

αμηνπνίεζε θηλήηξσλ ππφ ηελ κνξθή κε επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ.  

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηελ πξνψζεζε 

ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ, 

δπλακηθψλ, εμειίμηκσλ θαη αληαγσληζηηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ)1. 

 

2. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ρεδίνπ 

 
Σν ρέδην ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα & Αεηθφξνο Αλάπηπμε».  

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο Πξνθήξπμεο ηνπ ρεδίνπ  

αλέξρεηαη  ζηα €8 εθ. Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

Αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ πξφζζεηεο Πξνζθιήζεηο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (ΠξΤΠ) 

κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο. Ο αξηζκφο ησλ Πξνζθιήζεσλ ζα εμαξηεζεί 

απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη θαηά ηελ πξψηε ΠξΤΠ θαη ην δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ.   

                                            
1
 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ε δηάθξηζε ηνπο ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο, είλαη απηέο πνπ 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 
06/05/2003 θαη αξ. 2003/361/ΔΚ. 
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3. Πεξίνδνο Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 
 

Σν ρέδην  ζα εθαξκφδεηαη  θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 θαη νη 

δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο/ πξνηάζεηο θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΔΒΣ), ε νπνία θαη ζα νξίδεηαη ζηελ 

Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (ΠξΤΠ).  

 

4. Φνξέαο Τινπνίεζεο 

 
Σελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, έρεη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΔΒΣ), σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο (ΔΦ) ηνπ 

ρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα ε Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ ε 

νπνία αλαιακβάλεη:  

 

 Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρέδην. Σα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα 

αλαιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) θαη ηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή 

ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

 Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο, ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ/ πξνηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ 

παξνρή θάζε κέζνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

ρεδίνπ. 

 Σελ  ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ζην 

ρέδην. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ.  

 Σνλ έιεγρν θαη επαιήζεπζε/ βεβαίσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηεο θπζηθήο πξνφδνπ, 

ζχκθσλα κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

επαιεζεχζεσλ πνπ  θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

 Σνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ρέδην, 

κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο.  
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5. Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο 
 

Οη αμηνινγήζεηο θαη βαζκνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη 

απφ Δπηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη απφ: 

- έλα Αλψηεξν Λεηηνπξγφ ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (Πξφεδξνο) 

- έλα εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, 

πληνληζκνχ & Αλάπηπμεο (ΓΓ ΔΠΑ) 

- έλα εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ  

-        έλα εθπξφζσπν (κφληκν Λεηηνπξγφ) ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ 

 

Ζ Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηηο αηηήζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ θαη ππνβάιιεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο γηα επηθχξσζε ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

ηξία απφ ηα ηέζζεξα κέιε ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ην έξγν 

ηεο ππνζηεξίδεηαη απφ Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο 

ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ αληηθαζηζηά ν εθπξφζσπνο ηεο       

ΓΓ ΔΠΑ. 

 

5.1  Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ 

Ο ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ν Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ ζηελ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ  θξίλεηαη ζεκαληηθφο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ γηα: 

(i) Σελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηελ παξνρή θάζε ζρεηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο θαη λέεο. 

(ii) Σε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ πξνο ην ζθνπφ παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ. 

(iii) Σελ παξνρή βνήζεηαο θαη άιισλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λένπο θαη λέεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ 

Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο ηνπο (Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην) πνπ ζα ππνβάινπλ 

γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην. 

(iv) Σν ζπληνληζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην. 
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6. Γεληθφ Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

 
α)    Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ είλαη: 

 Ζ δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο λένπο θαη 

λέεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη δηα ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα δεκνζηφηεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ  

θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. 

 Ζ ππνβνιή αίηεζεο  απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο. 

 Ζ αξρηθή εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ. Θα ειέγρεηαη θαηά πφζν νη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην, ηηο 

πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (ηα θξηηήξηα απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΗΗ). ην ζηάδην απηφ δχλαηαη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ΔΦ (ΤΔΔΒΣ) λα πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηνο έιεγρνο γηα 

επαιήζεπζε ζηνηρείσλ/ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.  

 Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ρεδίνπ 

(επηζπλάπηνληαη σο Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

 Ζ έληαμε ζην ρέδην ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ, κε επηθχξσζε ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΤΔΔΒΣ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ ζα 

εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα εμαξηεζεί απφ ην δηαζέζηκν θνλδχιη. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ/ηξηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο ζα εληαρζνχλ  

θαη απηψλ πνπ δελ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην.  

 Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ 

Δλδηάκεζνπ Φνξέα (ΤΔΔΒΣ) θαη ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην 

ρέδην. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ε επηηφπηα επαιήζεπζε ηνπ απφ 

ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα. 

 H θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο πξνο ην Γηθαηνχρν.  
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β)  Γηα ην ρέδην Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα εθαξκφδεηαη ν 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 & 108 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

(de minimis) θαη ν νπνίνο ιήγεη ζηηο 31/12/2020 . 

 

Με βάζε ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ  

ρνξεγηψλ  πνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε κηα εληαία επηρείξεζε αλά ηξία (3) 

νηθνλνκηθά έηε αλέξρεηαη ζηηο €200.000  

 

γ)  Σα παξερφκελα κε ην ρέδην απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ 

εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ.                   

Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κε επηζηξεπηέεο 

επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

 

7. Γηθαηνχρνη - Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 
 

α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ρέδην έρνπλ, λένη θαη λέεο, πνπ έρνπλ λφκηκα ηε κφληκε 

δηακνλή ηνπο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ην Κξάηνο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ γηα έμη (6) κήλεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο θαη νη νπνίνη/εο: 

 

 Δκπίπηνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 20 κέρξη 40 εηψλ (δειαδή λα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 20ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ θιείζεη ην 41ν έηνο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο). 

 Δίλαη άλεξγνη ή κηζζσηνί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο. 

 Γελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο.  

 

Χο έλαξμε άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ε έλαξμε επαγγέικαηνο  

σο απηνεξγνδνηνχκελνο ή ε ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε σο εηαίξνο κε πνζνζηφ  πέξαλ 

ηνπ 25%.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο  κφλν ζε 

έλα εξγνδφηε κε ην ζχζηεκα ηεο «κίζζσζεο ππεξεζηψλ» θαη ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάιινπλ θνηλσληθέο αζθαιίζεηο σο απηνεξγνδνηνχκελα, δελ ζεσξείηαη φηη 

αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.   
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Γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ ρεδίνπ πξφζζεηα ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

 Γελ έρνπλ νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα δφιν, απάηε ή/ θαη 

άιιν αδίθεκα, πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν ρέδην Υνξεγηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ή απφθαζε ηεο 

αξκφδηαο Αξρήο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο γηα ηξία (3) ρξφληα απφ 

φια ηα ρέδηα Υνξεγηψλ ηνπ ΤΔΔΒΣ ή/ θαη γηα ιήςε πεξαηηέξσ λνκηθψλ κέηξσλ,  

εθηφο θαη αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ή απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο. 

 

 Θα εγθαηαζηήζνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζε ειεγρφκελε απφ ην Κξάηνο πεξηνρή.   

Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ 

Βάζεσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην απηφ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν αξ.3 

ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. θαη ηέηνηεο πξνηάζεηο/  

αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

 

εκεηψλεηαη φηη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ απνδεδεηγκέλα, γηα ιφγνπο 

ζπνπδψλ ή κεηεθπαίδεπζεο δελ είραλ ηελ κφληκε δηακνλή ηνπο ζηηο ειεγρφκελεο απφ 

ην Κξάηνο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ γηα έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο,  

έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ απηνχ. 

  

β)  ην ρέδην δελ εληάζζνληαη i) επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ. 

(πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Οδεγνχ) θαη ii) επηρεηξήζεηο πνπ 

ηδξχνληαη ή/θαη ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο (franchising). 

 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επελδπηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη θαη κε επηιέμηκεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηρνξήγεζε ζα θαιχπηεη κφλν ηηο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ βαζηθή/ θχξηα  επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα.  

 

γ)  Οη αηηεηέο/ηξηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα εγγξαθνχλ σο 

απηνεξγνδνηνχκελνη ή κπνξνχλ αλ ην επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ εηαηξεία ή 

ζπλεηαηξηζκφ . ε ηέηνηα πεξίπησζε νη δηθαηνχρνη κέηνρνη ή ζπλεηαίξνη ηνπο ζα πξέπεη 

λα δεισζνχλ σο εξγνδνηνχκελνη ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ εξγνδνηνχκελνη/εο ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

έξγσλ. Ννείηαη φηη ηελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη απηνεξγνδνηνχκελνη. 
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δ)  ε πεξίπησζε εηαηξείαο ή/θαη ζπλεηαηξηζκνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα 

κεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηεο δηθαηνχρνη λένη θαη λέεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

ρεδίνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% θαη λα έρνπλ απνθιεηζηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πξφηαζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ  

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηθαηνχρνπ. 

 

ε)  Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθψλ πξνζψπσλ σο κεηφρσλ / εηαίξσλ.  

 

ζη)  Κάζε  επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1)  κφλν 

πξφηαζε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο ζην ρέδην, 

νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν ζα απνξξίπηνληαη 

φιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζψπσλ. 

 

δ)   Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ λένπο θαη λέεο, ησλ νπνίσλ 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθξίζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο πξνθεξχμεηο ηνπ ρεδίνπ, 

πινπνίεζαλ ην επελδπηηθφ ηνπο έξγν θαη εμαζθάιηζαλ ρνξεγία. 

 

ε)  Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 8 

θαη 9 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 

8. Όξηα Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο 
 

α)  Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

πξνηάζεσλ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ  ηεο 

Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο: 

Αλψηαην φξην επηιέμηκνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο 

Μεηαπνίεζε                                        €140.000 

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Τπεξεζίεο, 
Σνπξηζκφο                                           €100.000 

Διάρηζην φξην επηιέμηκνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο 

                                                               €10.000                                                                 

Πνζνζηφ Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ/επηιέμηκνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο 

 

β)  Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ ίδηα ζπκκεηνρή δχλαηαη λα θαιπθζεί είηε κε δαλεηζκφ απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα είηε κε ίδηνπο πφξνπο.  
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Ζ ίδηα ζπκκεηνρή ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινληαη κε 

ην θάθειν ηεο αίηεζεο πρ. ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ,  επηζηνιή/ βεβαίσζε ηξάπεδαο 

θηι. ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή/ θαη ζηνλ φλνκα ησλ γνλέσλ, αδειθψλ, ζπδχγσλ, 

παππνχδσλ/ γηαγηάδσλ, γνλέσλ ζπδχγνπ ηνπ αηηεηή  ή/ θαη ησλ κε επηιέμηκσλ 

εηαίξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα ίδηα θεθάιαηα 

πξνέξρνληαη απφ ζπγγεληθά πξφζσπα ή/ θαη ηνπο κε επηιέμηκνπο εηαίξνπο ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή Τπεχζπλε Γήισζε/ Γέζκεπζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη 

ε πξφζεζε ηνπο γηα παξαρψξεζε  ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο αηηεηέο γηα ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο επέλδπζεο ηνπο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή 

κέξνπο ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή επηζηνιήο ή/θαη βεβαίσζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 

Αηηήζεηο πνπ δελ ηεθκεξηψλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο είηε κε ίδηα 

θεθάιαηα είηε κέζσ δαλεηζκνχ ζα πξνρσξνχλ ζε αμηνιφγεζε λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη άιινη φξνη ζπκκεηνρήο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

θαη βαζκνιφγεζεο θαη εάλ ε επελδπηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

Γηθαηνχρσλ ηφηε ζα δίλεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα παξνπζηάζεη ηεθκεξίσζε ηεο 

επέλδπζεο γηα ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη (ε παξάγξαθνο 11.3 (β) είλαη ζρεηηθή). 

 

Ννείηαη φηη θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο νη πιεξσκέο γηα επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

γίλνληαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

 

γ)    Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θηήξηα/ ππνζηαηηθά, κεραλήκαηα /εμνπιηζκφο, θα.)  πνπ 

απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ αηηεηψλ ή δσξεάλ ζπλεηζθνξά απφ ζπγγελείο ηνπο θαη ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο επηρείξεζεο, δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξφηαζεο θαη δελ ζα απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο. 

  

δ) Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην Γηθαηνχρν θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο.  
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9. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

 

9.1  Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ 
 

Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ: 

1 Δμνπιηζκφο / Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο / Κηήξηα - Γηακφξθσζε Υψξσλ 

2 Καηάξηηζε  

3 Πξνβνιή/ Πξνψζεζε 

4 Άιιεο Γαπάλεο  

5 Κεθάιαην Κίλεζεο 

 

Χο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη παξαθάησ δαπάλεο αλά θαηεγνξία: 

Πεπιγπαθή Επιλέξιμων Δαπανών 

1. Δμνπιηζκφο, Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Κηήξηα/ Γηακφξθσζε Υψξσλ 

1.1 Δμνπιηζκφο  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ, 
απαξαίηεηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαιχπηεη : 

 

 Παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. 

 Απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πνηνηηθφ έιεγρν παξαγσγήο πξντφλησλ. 

 Δμνπιηζκφ δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ παξαγσγήο 
(πρ. γεξαλνγέθπξεο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θαξφηζηα). 

 Μεηαθνξηθά κέζα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, εμαηξνπκέλσλ απηνθηλήησλ ηχπνπ ζαινχλ, 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ηνπ έξγνπ (γηα ηε δηαθίλεζε πιψλ, 
πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ θηι. ή κεηαθνξά αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ). 

 Δμνπιηζκφ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο (πρ. ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ 
απνβιήησλ, αληηκεηψπηζεο ερνξχπαλζεο, επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ). 

 Έπηπια θαη ζθεχε (πρ. γξαθεία, θαξέθιεο, πάγθνη εξγαζίαο). 

 Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο (H/W) θαζψο θαη ινγηζκηθφ (S/W) πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζιεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (ζπζθεπέο fax, θσηνηππηθά 
κεραλήκαηα, ηειεθσληθά θέληξα θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, εθηππσηέο,  ζαξσηέο, θαη άιια 
πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ). 

 Γαπάλεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο ή/θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο (e-shop). 

 Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή εθζεηεξίνπ ησλ πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο            
(πρ. βηηξίλεο, πάγθνη θαη ξάθηα). 

 Γαπάλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απνζήθεο (πρ. πάγθνη, ξάθηα). 

 Γαπάλεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 

 Άιιν εμνπιηζκφ ή δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη κε απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο εγθξίλνληαη σο επηιέμηκεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
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 1.2 Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά:  

 

 Δγθαηαζηάζεηο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (πρ. ςπγεία, 
ζπληήξεζε, μήξαλζε). 

 Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο          
(πρ. ριννηάπεηαο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, εγθαηαζηάζεηο θνιπκβεηεξίσλ) . 

 Άιινο εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο ή δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη 
κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εγθξίλνληαη σο επηιέμηκεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

1.3 Κηήξηα & Γηακφξθσζε Υψξσλ 

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά:  

 

 Αλέγεξζε ή/ θαη επέθηαζε ή/ θαη δηακφξθσζε/ δηαξξχζκηζε θηεξίσλ (ππνζηαηηθά, γξαθεία 
θηι.) θαη γεληθά βειηηψζεηο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Καηαζθεπή ξακπψλ ή άιισλ ζηεξηγκάησλ (πρ. κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο) γηα δηεπθφιπλζε ηεο 
πξφζβαζεο ησλ αλαπήξσλ ζηα ππνζηαηηθά ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππξαζθάιεηαο,  θιηκαηηζκνχ, 
εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

 Δπηγξαθέο ζηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ. 

 Άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ έξγν θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

2. Καηάξηηζε 

 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 
εμαζθήζνπλ νη λένη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηίεο. 

 

 

3. Πξνβνιή – Πξνψζεζε 

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά:  

 

 πκκεηνρή ζε εθζέζεηο (θφζηνο ελνηθίαζεο & δηακφξθσζεο πεξηπηέξσλ, θφζηνο 
αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ). 

 Γηαθήκηζε ζε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (πρ. εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθά κέζα  
θηι.). 

 Γεκηνπξγία ινγφηππνπ. 

 ρεδηαζκφ θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ.  

 Άιιεο δαπάλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
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4.      Άιιεο Γαπάλεο  

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά:  

 

 Γαπάλεο κειέηεο θαη επίβιεςεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ αξρηηέθηνλα, πνιηηηθφ κεραληθφ 
ειεθηξνιφγν, θα. γηα ηηο  επηιέμηκεο δαπάλεο ή εξγαζίεο.  

εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 Γαπάλεο ίδξπζεο/ εγγξαθήο εηαηξείαο κε  αλψηαην απνδεθηφ πνζφ €1.000. Σα δηθαηψκαηα 
εγγξαθήο εηαηξείαο θαη ηα ζρεηηθά έλζεκα σο επίζεο ηπρφλ δαπάλεο ζπκβνχινπ γηα 
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ απνηεινχλ επηιέμηκν θφζηνο. 

 Σπρφλ άιιεο δαπάλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

 

5.      Κεθάιαην Κίλεζεο 

Σν θεθάιαην θίλεζεο αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 
δηελεξγεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο:  

    

 Αγνξέο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.  

 Αγνξά γξαθηθήο χιεο θαη άιισλ αλαιψζηκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλνίθηα ππνζηαηηθψλ, αλ ππάξρνπλ, γηα πεξίνδν κέρξη θαη έμη κελψλ.  Δλνηθηαζηήξηα 
έγγξαθα πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο δελ ζα γίλνληαη 
απνδεθηά γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο ηεο δαπάλεο ηνπ ελνηθίνπ. 

 Αζθάιηζηξα ηεο επηρείξεζεο έλαληη ππξφο, θινπήο θαη ζενκελίαο, θαη ελφο εκπνξηθνχ 
απηνθηλήηνπ, γηα έλα έηνο. 

 Λνγαξηαζκνί ειεθηξηζκνχ, ηειεθψλνπ/ δηαδηθηχνπ, θαη λεξνχ (ηεο επηρείξεζεο) γηα 
πεξίνδν κέρξη θαη έμη κελψλ. 

 Σπρφλ άιιεο δαπάλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

 

9.2. Γηεπθξηλίζεηο 

 
9.2.1. Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην Τπνπξγείν. Γηα ζθνπνχο ηνπ ρεδίνπ σο εκεξνκελία 

πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ηεθκεξηψλεηαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ/ ππεξεζηψλ, δειαδή: 

 ε εκεξνκελία εηζαγσγήο γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ πνπ ε επηρείξεζε 

πξνκεζεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, 

 ε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο γηα ηα κεραλήκαηα/ 

εμνπιηζκφ  ή θαη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. 

Σα ηηκνιφγηα θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο πξέπεη λα είλαη εθδνκέλα ζην 

φλνκα ηεο λέαο επηρείξεζεο (φλνκα αηηεηή/ ηξηαο ή εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ 

πηζαλφλ λα ζπζηαζεί). 
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9.2.2. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, γίλεηαη 

κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αηηεηή θαη δελ δεζκεχεη ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο.   

 

9.2.3. Σα κεραλήκαηα / εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρεδίνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα.  

 

9.2.4. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. 

 

9.2.5 Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα 

ππνινγίδεηαη ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF (Cost, Insurance & Freight – Αμία, 

Αζθάιεηα θαη Ναχινο) φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε ρψξα απφ ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε ή ηελ ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ απηά αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα 

αγνξά. 

 

9.2.6. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (εκεξνκελία ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο 

πιεξσκήο) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, δελ είλαη 

επηιέμηκεο. ηηο πεξηπηψζεηο δαπαλψλ γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

ζρεδίσλ, νη δαπάλεο πνπ ηηκνινγήζεθαλ κεηά ηελ 01/01/2014 είλαη επηιέμηκεο. 

 

9.2.7. Γηα επελδχζεηο ζε θηήξηα ή πξνζζήθεο πνπ απμάλνπλ/ ηξνπνπνηνχλ ην εκβαδφ 

ηνπ θαιπκκέλνπ ρψξνπ ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα ππνβάιινληαη: 

 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (θαηφςεηο,  φςεηο, εκβαδνγξάκκαηα). 

 Άδεηα νηθνδνκήο εθφζνλ ππάξρεη (ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη αθφκα 

εμαζθαιηζηεί ε Άδεηα Οηθνδνκήο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιιεηαη 

βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο φηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε 

γηα εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο). 

 Σίηινο Ηδηνθηεζίαο ή πκθσλία Μίζζσζεο Οηθνπέδνπ / Γεο. 

 Αλαιπηηθή εθηίκεζε θφζηνπο απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ην εκβαδφ ηνπ θαιπκκέλνπ ρψξνπ. 

 Άιιεο πιεξνθνξίεο/ παξαζηαηηθά φπσο θαίλνληαη ζην Έληππν Αίηεζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο ή επέθηαζεο θηεξίσλ/ ππνζηαηηθψλ ην 

επηιέμηκν θφζηνο ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζηνλ θαιπκκέλν ρψξν ησλ θηεξίσλ πνπ ζα 

επηρνξεγνχληαη θαη ην αλψηαην χςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 

€700 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιπκκέλνπ ρψξνπ ελψ ζε πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο/ 

δηαξξχζκηζεο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ην αλψηαην χςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηα €250 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιπκκέλνπ ρψξνπ.   

 

Σν επηιέμηκν θφζηνο γηα ηηο δαπάλεο κειέηεο θαη επίβιεςεο Αξρηηεθηφλσλ, Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη άιισλ παξφκνησλ δαπαλψλ, ζα αλέξρεηαη 

κέρξη 6% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

πλήζεηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο φπσο δξφκνη, πιαθφζηξσηα, πεξηθξάμεηο θαη άιιεο 

ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο, εθηφο θαη αλ θξηζνχλ αλαγθαίεο 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

9.2.8. ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο λέσλ ππνζηαηηθψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θηεξίσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ηεο γεο) βάζεη 

ηεθκεξησκέλσλ παξαζηαηηθψλ φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, βεβαηψζεηο θηι. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην θφζηνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο. 

 

9.2.9. Σηκνιφγηα δαπαλψλ, εμαηξνπκέλσλ δαπαλψλ θνηλήο σθειείαο (ειεθηξηζκνχ, 

ηειεθψλνπ, λεξνχ) θαη αζθαιίζηξσλ, αμίαο θάησ ησλ €100 (ρσξίο Φ.Π.Α.) δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο.  

 

9.2.10. Όια ηα ηηκνιφγηα κε δαπάλεο πέξαλ ησλ €500 (ρσξίο Φ.Π.Α.) ζα πξέπεη λα 

εμνθινχληαη κε επηηαγή ηνπ Γηθαηνχρνπ ή ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ή κε ηελ 

πηζησηηθή ηνπ θάξηα ή κέζσ ηξάπεδαο λννπκέλνπ φηη ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά (θαηάζηαζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θηι.).  

 

9.2.11. Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδνληαη απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο  – πξνκεζεπηέο 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζην Φ.Π.Α. δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 
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9.2.12. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ή πηζηφ αληίγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη νη απνδείμεηο εμφθιεζεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ζθνπνχο 

θαηαβνιήο ηεο εγθξηζείζαο ρνξεγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Β Φάζεο ηνπ έξγνπ, 

ππνβάιινληαη κεξηθψο εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα απηά κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο αιιά κέρξη ηνπ πνζνχ γηα ην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο. Ννείηαη φηη ηα παξαζηαηηθά 

πιήξνπο εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ    

Γ Φάζε, δηαθνξεηηθά ζα δεηείηαη επηζηξνθή ηεο ρνξεγίαο πνπ αθνξά δαπάλεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ηπρφλ κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα.   

 

9.2.13. Όια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε κνλάδα πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε, ζα ζεσξνχληαη 

απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ηξίηνπο κε ηνπο 

φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα ζε πεξηπηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ ή 

πξψησλ πιψλ απφ ζπγγεληθά πξφζσπα/ επηρεηξήζεηο ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην 

αξρηθφ θφζηνο αγνξάο ή θαη θαηαζθεπήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε αγνξά ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αγνξά/ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ζπγγεληθά πξφζσπα/ 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

 

9.2.14. Δπηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εγθξίζεθε γηα επηρνξήγεζε απφ άιιν 

ρέδην/ Πξφγξακκα γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δε δηθαηνχηαη ρνξεγία απφ ην 

παξφλ ρέδην.  

 

9.2.15. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δηθαηνχκελεο ρνξεγίαο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα 

έρεη δηεπζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηελ 

Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) θαη ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 

(Φφξνο Δηζνδήκαηνο).  εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηνλ πεξί Γηαρείξηζεο ησλ Δζφδσλ 

θαη Γαπαλψλ θαη ηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Σξνπνπνηεηηθφ) Νφκν ηνπ 2013 

Ν.82(Η)/2013, άξζξν 6Α «πκςεθηζκφο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηεο Γεκνθξαηίαο», ν 

Γεληθφο Λνγηζηήο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε 

πιεξσκήο πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λα απνθφπηεη νθεηιφκελα πνζά πξνο 

νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν, ή Σκήκα, ή Αλεμάξηεηε Τπεξεζία ή άιιν Δηδηθφ Σακείν ηνπ 

Κξάηνπο. 
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9.3  Αλψηαηα Όξηα Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ αλά Καηεγνξία Γαπαλψλ θαη 

Οηθνλνκηθφ Σνκέα Γξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Α/Α 
Επιλέξιμη 

Καηηγοπία Δαπάνηρ 

Αλψηαηα Όξηα Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ αλά 
Καηεγνξία 

Μεηαποίηζη 
Ηλ. Εμπόπιο - 

Υπηπεζίερ - Τοςπιζμόρ 

Ποζό (€) Ποζό (€) 

1 

 

(α) Δμνπιηζκφο 

(β) Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

(γ) Κηήξηα - Γηακφξθσζε 
Υψξσλ 

€115.000 €80.000 

2 Καηάξηηζε 

 
€3.000 €3.000 

3 Πξνβνιή - Πξνψζεζε 

 
€5.000 €5.000 

4 Άιιεο Γαπάλεο 

 
€5.000 €5.000 

5 Κεθάιαην Κίλεζεο €12.000 €7.000 

                       ΤΝΟΛΟ                                 €140.000 €100.000 

 

9.3.1. ηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκπνξηθά κεηαθνξηθά κέζα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, κε 

αλψηαην φξην ηηο €17.000. Ζ επηιεμηκφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζα 

απνθαζίδεηαη αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ρξήζεο εηδηθνχ νρήκαηνο.    

 

9.3.2. Ζ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (Μεηαπνίεζε/ Ζι. Δκπφξην-

Τπεξεζίεο-Σνπξηζκφο) εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θχξην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

10. Τπνβνιή Πξνηάζεσλ 
 

10.1.Σα έληππα Τπνβνιήο ησλ Πξνηάζεσλ ππνβάιινληαη κφλν ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνχ, 1421 Λεπθσζία, κε ηελ έλδεημε «ρέδην Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο».  
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10.2. Σν Έληππν Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν 

θαη λα επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ δεηνχληαη ζ’ απηφ. 

 

10.3. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο 

ηεο Πξφηαζεο ηνπο.  

 

10.4. Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο πνπ ηαρπδξνκείηαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε δεκφζηα πξφζθιεζε,  ζεσξείηαη εθπξφζεζκν θαη δελ ζα 

εμεηάδεηαη. 

 

10.5. Σνλίδεηαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ 

ζα γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο ππνβιεζείζαο 

πξφηαζεο ή ε ππνβνιή θαη αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ εθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 11.1.  

 

10.6.   Ο/ε αηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα δεηήζεη αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ππνβιεζείζαο πξφηαζεο κφλν κηα θνξά θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη πξηλ απφ ηελ 

θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Β Φάζεο (Παξάγξαθνο 14 - Καηαβνιή 

Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο), εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξφηαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν/ε αηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη 

λα ππνβάιεη ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα καδί κε φια ηα λέα δηθαηνινγεηηθά.                       

Ζ αλαδηάξζξσζε απηή δελ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή λα ππεξβεί ηα 

φξηα αλά θαηεγνξία δαπάλεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα (άξζξν 9.3). 

Τπνγξακκίδεηαη φηη κεηά ηελ πινπνίεζε & πηζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% 

ηνπ έξγνπ (Β Φάζε) δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

11. Γηαδηθαζίεο Δμέηαζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Έληαμεο ησλ Πξνηάζεσλ 
 

11.1 Έιεγρνο Σππηθψλ Πξνυπνζέζεσλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ 
 

11.1.1. ε πξψην ζηάδην ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, ηεο επηιεμηκφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  
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11.1.2. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ 

πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ηεο πξφηαζεο ζην ρέδην, ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν αηηεηήο. 

 

11.1.3. Δάλ ην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο  δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ή 

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ γίλεηαη 

γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο/ε αηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ή  

απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο (κε ηαρπδξνκείν, 

ηειενκνηφηππν ή θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί, 

λα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα 

ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

     Οη ππφινηπεο πξνηάζεηο πξνρσξνχλ πξνο αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε. 

 

11.2  Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ 
 

Οη πξνηάζεηο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ ζα γίλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο.  Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ, φζεο πξνηάζεηο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 

βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ επηζπλάπηνληαη σο   

Παξάξηεκα ΗΗΗ.  

 

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πξνζθαιεί ηνπο αηηεηέο ζε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε γηα λα δψζνπλ ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο/ηξηα δελ επηζπκεί λα 

παξνπζηαζζεί γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ε Δπηηξνπή πξνρσξά ζηελ βαζκνιφγεζε 

ηεο πξφηαζεο ηνπ. 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ 

ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην, ζα είλαη απηέο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ 
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ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζην θαηάινγν 

κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε θξηηήξην ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 

 

11.3  Πξνηάζεηο πνπ ζα Δληαρζνχλ ζην ρέδην 
 

α) Οη πξνηάζεηο πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα είλαη απηέο κε ηελ 

ςειφηεξε βαζκνινγία, αθνινπζψληαο ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο 

ζην ρέδην κέρξη εμάληιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνθήξπμεο. ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή γηαηί 

απνξξίπηνληαη ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ζα γίλεηαη αλάινγε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

β) εκεηψλεηαη φηη ν ηειηθφο θαηάινγνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην 

ρέδην ζα επηθπξψλεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ,  Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

 

Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην, ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πκθσλία 

Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηνπ ΤΔΔΒΣ, κε ηελ νπνία 

έθαζην κέξνο ζα αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Σηο 

δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα εγγπνχληαη άιια δχν θπζηθά 

πξφζσπα. 

  

Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα γίλεηαη λννπκέλνπ φηη έρεη 

ηεθκεξησζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ αηηεηή λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε 

είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ (π.ρ. θαηαζέζεηο) είηε κέζσ ζρεηηθήο έγθξηζεο δαλείνπ ή άιιεο 

δηεπθφιπλζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα φζνπο αηηεηέο δελ ππέβαιαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

αίηεζεο, ζα δίδεηαη πξνζεζκία έμη (6) κελψλ γηα πξνζθφκηζε ηνπο θαη ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε έγθξηζε ζα 

αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο. 
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γ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην, ζα ηεξνχλ ή δεζκεχνληαη λα 

ηεξνχλ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε θαη ηδηαίηεξα, ηνπο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV πνπ επηζπλάπηεηαη. 

 

δ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην δεζκεχνληαη λα ιακβάλνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2.2 

ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 1303/2013 θαη εηδηθφηεξα ηηο πξφλνηεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

821/2014. Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο ζα παξέρεη θαζνδήγεζε, παξέρνληαο πξφηππν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ Οδεγφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα δξάζεηο δεκνζηφηεηαο φπσο ζα δηακνξθσζεί 

γηα λα θαιχπηεη ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΠΠ2014-2020.   

 

12. Τινπνίεζε Δπελδπηηθψλ Έξγσλ – Καηαβνιή ησλ Υνξεγηψλ 
 

12.1. Οη λένη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο ζην Τπνπξγείν, 

κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο επζχλε θαη ζχκθσλα πάληα κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ δειψλνπλ.  

 

12.2. Ζ πιήξεο πινπνίεζε θαη απνπεξάησζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηε πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη  κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν  24 κελψλ πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηζηνιήο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο πνπ ζα παξαιακβάλνπλ απφ ην Τπνπξγείν. Ζ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο επέλδπζεο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα θαη άιια 

παξαζηαηηθά ή θαη κε επηηφπνπ επηζεψξεζε ηνπο. Δπελδχζεηο πνπ δελ ζα 

νινθιεξψλνληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε 

γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. 

 

13. Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 
 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη κέζσ αλαιπηηθψλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ (ελδηάκεζεο & ηειηθήο πηζηνπνίεζεο - νινθιήξσζεο). Σν 

ζρεηηθφ έληππν – ππφδεηγκα ζα απνζηείιεη ε Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ. 
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Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπζηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πηζηνπνηήζεσλ, πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε δε 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θάζε απαηηνχκελε λφκηκε άδεηα ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξά ηελ επέλδπζε.  

 

Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα. 

Υξφλνο Τπνβνιήο Αλαιπηηθψλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 

 
Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ 
έξγνπ θαη ην αξγφηεξν ζε 12 κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο 
 

 
Δλδηάκεζε  Έθζεζε Πξνφδνπ 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ην αξγφηεξν ζε 24 κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο 
 

 
Σειηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο ν 

αηηεηήο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ 

ηνπ έξγνπ, κε ειάρηζην πνζφ €10.000, θαη λα ππνβάιεη ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε 

Πξνφδνπ. ηε ζπλέρεηα θαη ην αξγφηεξν ζε 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηζηνιήο έγθξηζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ γηα ρνξεγία θαη λα ππνβάιεη ηελ Σειηθή Έθζεζε 

Οινθιήξσζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ ν αηηεηήο πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Τπνπξγείν γηα ηνπο ιφγνπο κε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ζε 

πνζνζηφ 30%. Ζ Τπεξεζία ζα απνθαζίζεη θαηά πφζν ε θαζπζηέξεζε είλαη 

αηηηνινγεκέλε έηζη ψζηε λα δνζεί ή φρη έγθξηζε γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ 24 κελψλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.  

 

Δάλ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί ην 

Τπνπξγείν, ε Τπεξεζία εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη εάλ 

δηαπηζηψζεη φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη δελ ηεθκεξησζεί ε πξφζεζε ηνπ αηηεηή γηα 
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πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο, ην έξγν ζα απεληάζζεηαη απφ ην ρέδην θαη ζα απνδεζκεχνληαη νη 

ζρεηηθνί πφξνη.  

 

14. Σξφπνο θαηαβνιήο ηεο Υνξεγίαο 

 
Ζ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) θάζεηο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα. 

Καηαβολή Δημόζιαρ Φπημαηοδόηηζηρ 

Φάζεηο                     
Τινπνίεζεο 

Έξγνπ 
Πηζηνπνηεζέλ Έξγν Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 

Α ΦΑΖ 
Τπνγξαθή πκθσλίαο Γεκφζηαο 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Πξνθαηαβνιή πνπ ζα θαιχπηεη κέρξη 
40% ηεο εγθξηκέλεο δεκφζηαο 
ελίζρπζεο 

Β ΦΑΖ 
Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη 

πηζηνπνίεζε δαπαλψλ πέξαλ ηνπ 
30% θαη κέρξη 60% ηνπ έξγνπ 

Υνξεγία πνπ αληηζηνηρεί ζην 
πηζηνπνηεκέλν  επηιέμηκν θφζηνο, 
αθαηξνπκέλεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο θαη 
λννπκέλνπ φηη ην πνζφ ηεο επηιέμηκεο 
επέλδπζεο ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην 
επέλδπζεο ησλ €10.000  

Γ ΦΑΖ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη 
πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο 

Υνξεγία επί ηνπ ππφινηπνπ επηιέμηκνπ 
θφζηνπο  πνπ  πινπνηήζεθε θαη 
πηζηνπνηήζεθε  

 

α) Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνθαηαβνιήο (Α Φάζε) δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα 

δαπαλψλ. Απαηηείηαη φκσο ε ππνβνιή γξαπηνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη ε 

θαηάζεζε ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα χςνπο 100% 

ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο πνπ αλαινγεί ζηελ πξνθαηαβνιή πνπ δφζεθε. Πξφηππν 

ηεο επηζηνιήο απηήο ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνθαηαβνιή πνπ θαηαβάιιεηαη ζε Γηθαηνχρν Έξγνπ πνπ 

εληάζζεηαη ζην ρέδην ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνλ Γηθαηνχρν ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ θαη λα δηθαηνινγείηαη κε εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ρεδίνπ, ην αξγφηεξν ηξία (3) έηε κεηά ην έηνο θαηαβνιήο 

ηεο πξνθαηαβνιήο.  
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β) Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο Β Φάζεο ζα γίλεηαη νηθνλνκηθφο θαη θπζηθφο 

έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη νη απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο λέσλ 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή επέθηαζεο πθηζηάκελσλ, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο. Αλ ην εγθξηκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλεη 

ηέηνηεο δαπάλεο θαη δελ ππάξρεη ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο ηνπ θηεξίνπ ηνπ νπνίνπ ζα 

ζηεγαζηεί ε κνλάδα ζα  πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγγξαθα εμαζθάιηζεο ζηέγεο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη Βεβαίσζε γηα ηε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν απφ ηηο Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Αξρέο.  

 

γ) Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο Γ Φάζεο εθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πηζηνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απαηηείηαη θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη: 

 Δθθίλεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο πνπ πηζηνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπιάρηζηνλ ησλ  πξψησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο. 

 Γεζκεπηηθφο ηφρνο Απαζρφιεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε. 

Ο εγθεθξηκέλνο ζηφρνο πξέπεη λα θαιπθζεί θαηά ην 100% θαη σο εξγαδφκελνη 

λννχληαη νη πιήξσο απαζρνινχκελνη.  ε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο ηεο 

απαζρφιεζεο δελ θαιπθζεί θαηά 100% ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

επαλαβαζκνινγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη αλ ε λέα βαζκνινγία είλαη θάησ απφ 

ηηο 60 κνλάδεο ή κε ηελ λέα ζεηξά θαηάηαμεο ε αίηεζε επξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ρέδην ηφηε απηή απεληάζζεηαη 

απφ ην ρέδην θαη απαηηείηαη εληφθσο ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζαο 

ρνξεγίαο. 

 Παξνπζίαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ/ πηζηνπνηεηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

δ)  ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά κηθξφηεξε ηεο 

εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά ςειφηεξε ηεο εγθξηζείζαο, ε 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο εγθξηζείζαο δαπάλεο. 

 



 27 

ε) Καηά ην ζηάδην επαιήζεπζεο ηεο επέλδπζεο ε Αξκφδηα Τπεξεζία δχλαηαη λα 

αλαζεσξήζεη ην ηειηθφ επηιέμηκν θφζηνο ησλ εγθξηκέλσλ δαπαλψλ, λννπκέλνπ 

φηη δε μεπεξλά ην ζπλνιηθφ εγθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.  

 

ζη) ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη 

ζην Άξζξν (13) ζε βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

λφκηκα θαη λα παξάμεη/ πξνζθέξεη ην πξντφλ ηεο, ηφηε απηή ράλεη ην ζρεηηθφ 

δηθαίσκα θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο ηεο απφ ην ρέδην θαη 

επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο ρνξεγίαο πξνζαπμεκέλν κε ηφθν. 

Σν επηηφθην  ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη .  

 

δ)   Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο 

πνπ αθνξά αχμεζε ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ε)    Σξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ, αιιαγή επσλπκίαο ή αιιαγή εηαηξηθήο ζχλζεζεο ή 

θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο επηρείξεζεο, γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ζ)   Ζ ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ γηα 

θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγίαο (Γ Φάζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην 

αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ 

πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή επηζηνιή. ε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα 

παξάηαζε θαη αλάινγε απφθαζε ζα ιακβάλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο. 

 

15. Κπξψζεηο - Δγγπήζεηο 
 

Δάλ δηαπηζησζεί ε ππνβνιή ςεπδνχο δήισζεο ή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξηλ ή 

θαη κεηά ηελ παξαρψξεζε ρνξεγίαο, ε αίηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

απνξξίπηεηαη θαη απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζαο ρνξεγίαο 

πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  
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Δπίζεο, δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ν απνθιεηζκφο ηεο απφ φια ηα ρέδηα Δληζρχζεσλ ή/θαη ε ιήςε λνκηθψλ 

κέηξσλ ελαληίνλ ηεο.  

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ (71) ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ 1303/2013, ε θαηαβιεζείζα ρνξεγία 

επηζηξέθεηαη επίζεο εληφθσο, αλ ζε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειηθήο πιεξσκήο ηεο ρνξεγίαο, ε ρξεκαηνδνηνχκελε επέλδπζε ππφθεηηαη ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 

 

- παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πξνγξάκκαηνο, 

 

- αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη 

ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα, 

 

- νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεπφζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο κέρξη θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο (3εηίαο) απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

ηειηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ηειηθή πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο/ Γ Φάζε) 

δηαπηζησζεί : 

 πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ή αιιαγή ηεο εηαηξηθήο/ 

κεηνρηθήο ζχλζεζεο  

 πψιεζε ή κεηαβίβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εθκίζζσζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί  

ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο,  

ε εγθξηηηθή απφθαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο σο νπδέπνηε εθδνζείζα θαη ε 

θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε θαζίζηαηαη ακέζσο απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο 

πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν.  Σν επηηφθην  ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

 

Ζ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο εληφο ηεο 

πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηειηθήο 
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πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην 

ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επηιέμηκσλ εηαίξσλ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. 

  

Ζ θαηαζηξαηήγεζε ησλ παξαπάλσ δεζκεχζεσλ επηθέξεη απηφκαηα ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαβιεζείζαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν. 

Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο 

απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

 

Ο Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ζέηεη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηε δηάζεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο, ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα, ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε» φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη 

γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο ηεο Κχπξνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξφζζεηα ζα δέρεηαη επηηφπηεο ζε θάζε πεξίπησζε επαιεζεχζεηο απφ ηνλ ΔΦ, θαζψο 

θαη ειέγρνπο απφ ηα άιια αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο επεμεγήζεηο. 

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 140 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 θάζε επηρείξεζε πνπ 

εληάζζεηαη ζην ρέδην ζα πξέπεη λα ηεξεί μερσξηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, ζπκθσλίεο, θ.α.) πνπ 

αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο επελδπηηθήο ηεο πξφηαζεο θαη ηα νπνία ζα θπιάζζνληαη 

γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ 

ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ ΔΔ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

πξάμεο θαη ζα θαηαζηξέθνληαη κφλν κεηά ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.  

 

Δπίζεο θάζε επηρείξεζε πνπ εληάζζεηαη ζην ρέδην, ζα πξέπεη λα ηεξεί μερσξηζηή 

ινγηζηηθή κεξίδα ή θαηάιιειε ινγηζηηθή θσδηθνπνίεζε ζην ινγηζηηθφ ηεο ζχζηεκα ή 

μερσξηζηφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή μερσξηζηφ ινγηζηηθφ αξρείν πνπ αθνξά ην 

επελδπηηθφ ηεο έξγν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα έγγξαθα δελ 

ηεξνχληαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα απνιεζζεί ε θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην 

Κξάηνο, ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα επηζηξέθνπλ ηε ζρεηηθή ρνξεγία πξνζαπμεκέλε κε 
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ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 

φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο 

κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην θαη ηνπ ΤΔΔΒΣ, κε ηελ νπνία 

έθαζην κέξνο ζα αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Σηο 

δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ησλ λέσλ δηθαηνχρσλ ζα εγγπνχληαη δχν θπζηθά 

πξφζσπα.  

 

16. Δλζηάζεηο 

 

 Αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο απνξξίπηνληαη ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ή πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαιφγνπο γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην ή 

θαη γηα παξνρή ρνξεγίαο ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ή κέξνο ησλ επελδχζεσλ 

ηνπο έρεη απνξξηθζεί γηαηί ζεσξήζεθαλ κε επηιέμηκεο, έρνπλ ην δηθαίσκα φπσο 

κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ή ηνπ εκβάζκαηνο ηεο ρνξεγίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο, λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε πνπ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν.  

 

ηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα δεηείηαη επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο παξαζέηνληαο 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεηαη φηη ε επελδπηηθή 

πξφηαζε ή κέξνο ηεο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί ή  δελ βαζκνινγήζεθε ζσζηά. 

 

 Οη ελζηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Λεηηνπξγψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. ηελ 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ ζα ζπκκεηέρεη Λεηηνπξγφο πνπ έρεη 

εκπιαθεί ελεξγά ζηελ εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ αιιά δελ ζα ζπκκεηέρεη θαλέλαο 

Λεηηνπξγφο πνπ απνηέιεζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Βαζκνιφγεζεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε πξφηαζε έηπρε ίζεο θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο & Βαζκνιφγεζεο θαη ηελ Τπεξεζία. 

 

 Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο δηαρείξηζεο ησλ ελζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην 

Παξάξηεκα V. 
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 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ελζηάζεσλ πνπ  ηειηθά δελ ηθαλνπνηνχληαη, νη 

αηηεηέο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλ ην επηζπκνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην. 

 

17. Δξκελείεο– Σξνπνπνηήζεηο 
  

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο Τπεξεζίαο, εξκελεχεη, ζπκπιεξψλεη θαη ηξνπνπνηεί φπνπ αηηηνινγεκέλα 

παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα, ηνπο φξνπο θαη πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο.  

 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  -  Με Δπηιέμηκεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Με επηιέμηκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη νη κε επηιέμηκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ζπκκεηνρή ζην «ρέδην  Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 

1. Οη δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 

ή  κεηαπνίεζε ή εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ φπσο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 

Η ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αληίγξαθν ηνπ επηζπλάπηεηαη). 

 

2. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

 

3. Γξαζηεξηφηεηεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη εκπφξην νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ή ππεξεζίαο (εμαηξνπκέλσλ 

απηψλ ηεο παξ.1. θαη 2.)  πνπ δηελεξγείηαη κφλν κε ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

(κέζσ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή – Internet) θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε εθαξκνγήο 

ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο απνηεινχλ επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

4. Ζ  απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ πξνο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εθηεινχλ 

νδηθέο  εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 
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Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

Πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 32 ηεο ζπλζήθεο 

 
(1) 
Kιάζε ηεο 
νλνκαηνινγίαο ησλ 
Βξπμειιψλ 

(2) 
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ 

    Κεθάιαην 1 Εψα δψληα 
    Κεθάιαην 2 Κξέαηα θαη βξψζηκα παξαπξντφληα ζθαγίσλ 
    Κεθάιαην 3 Ηρζείο, καιαθφζηξαθα θαη καιάθηα 
    Κεθάιαην 4 Γάια θαη πξντφληα γαιαθηνθνκίαο. Ωά πηελψλ. Μέιη θπζηθφλ 
    Κεθάιαην 5  
    05.04 Έληεξα, θχζηεηο θαη ζηφκαρνη δψσλ, νιφθιεξα ή εηο ηεκάρηα, πιελ 

ησλ εμ ηρζχσλ ηνηνχησλ 

    05.15 Πξντφληα δσηθήο πξνειεχζεσο, κε αιιαρνχ θαηνλνκαδφκελα ή 
πεξηιακβαλφκελα. Με δψληα δψα ησλ θεθαιαίσλ 1 θαη 3, 
αθαηάιιεια δηά ηελ αλζξψπηλε θαηαλάισζε 

    Κεθάιαην 6 Φπηά δψληα θαη πξντφληα αλζνθνκίαο 

    Κεθάιαην 7 Λαραληθά, θπηά, ξίδαη θαη θφλδπινη, άπαληα εδψδηκα 

    Κεθάιαην 8 Καξπνί θαη νπψξαη εδψδηκνη. Φινηνί εζπεξηδνεηδψλ θαη πεπφλσλ 

    Κεθάιαην 9 Καθέο, ηέηνλ θαη αξηχκαηα (κπαραξηθά), εμαηξέζεη ηνπ καηέ (θιάζηο 
09.03) 

    Κεθάιαην 10 Γεκεηξηαθά 

    Κεθάιαην 11 Πξντφληα αιεπξνπνηίαο, βχλε, άκπια, γινπηέλε, ηλνπιίλε 

    Κεθάιαην 12 πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηψδεηο. πέξκαηα, ζπφξνη ζπνξάο θαη 
δηάθνξνη θαξπνί. Βηνκεραληθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά. Άρπξα θαη 
ρνξηνλνκαί. 

    Κεθάιαην 13  

ex 13.03 Πεθηίλε  

    Κεθάιαην 15  

    15.01 Λίπνο ρνίξεηνλ ππφ ηελ νλνκαζίαλ “saindoux” θαη ινηπά ρνίξεηα 
ιίπε, ιακβαλφκελα δηά πηέζεσο ή ηήμεσο. Λίπε πνπιεξηθψλ 
ιακβαλφκελα δηά πηέζεσο ή ηήμεσο 

    15.02 Λίπε βννεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ, αθαηέξγαζηα ή 
ηεηεγκέλα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιηπψλ ησλ ιεγνκέλσλ 
πξψηεο εθζιίςεσο 

    15.03 ηεαηίλε, ειαηνζηεαηίλε, έιαηνλ ηνπ ππφ ηελ νλνκαζία “saindoux” 
ρνηξείνπ ιίπνπο θαη ειαηνκαξγαξίλε, άλεπ πξνζζήθεο 
γαιαθηνκαηνπνηψλ νπζηψλ, άλεπ αλακείμεσο ή παξαζθεπήο ηηλφο 

    15.04 Λίπε θαη έιαηα ηρζχσλ θαη ζαιαζζίσλ ζειαζηηθψλ, έζησ θαη 
εμεπγεληζκέλα 
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(1) 
Κιάζε ηεο 
νλνκαηνινγίαο ησλ 
Βξπμειιψλ 
 

(2) 
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ 

     15.07 Έιαηα θπζηθά κφληκα, ξεπζηά ή αινηθψδε, αθαζάξηζηα 
θεθαζαξκέλα ή εμεπγεληζκέλα 

     15.12 Έιαηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά πδξνγνλσκέλα, έζησ θαη 
εμεπγεληζκέλα, αιι’ νπρί πεξαηηέξσ επεμεηξγαζκέλα 

     15.13 Μαξγαξίλε, απνκίκεζηο ρνηξείνπ ιίπνπο (simili saindoux) θαη 
έηεξα βξψζηκα ιίπε παξαζθεπαζκέλα 

     15.17 Τπνιείκκαηα πξνθχπηνληα εθ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιηπαξψλ 
νπζηψλ ή ησλ δσηθψλ ή θπηηθψλ θεξψλ 

    Κεθάιαην 16 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζχσλ, καιαθνζηξάθσλ θαη καιαθίσλ 

    Κεθάιαην 17  

    17.01 άθραξηο ηεχηισλ θαη ζαθραξνθαιάκνπ, εηο ζηεξεάλ θαηάζηαζηλ 

    17.02 Έηεξα, ζάθραξα, ζηξφπηα. Τπνθαηάζηαηα ηνπ κέιηηνο, έζησ θαη 
κεκεηγκέλα κεηά θπζηθνχ κέιηηνο. άθραξα θαη κειάζζαη 
θεθαπκέλαη. 

    17.03 Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη 

    17.05(*) άθραξα, ζηξφπηα θαη κειάζζαη, άπαληα αξσκαηηζκέλα ή 
ηερληθψο θερξσζκέλα (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηα βαλίιιεο ή 
βαληιιίλεο αξσκαηηζκέλεο ζαθράξεσο) εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκψλ 
νπσξψλ κεηά πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ αλαινγίαλ 

    Κεθάιαην 18  

    18.01 Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαχζκαηα βαιάλσλ, αθαηέξγαζηα ή 
πεθξπγκέλα 

    18.02 Κειχθε, θινηνί, κεκβξάλαη θαη απνξξίκκαηα θαθάνπ 

    Κεθάιαην 20 Παξαζθεπάζκαηα νζπξίσλ, ιαραληθψλ, νπσξψλ θαη εηέξσλ 
θπηψλ ή κεξψλ θπηψλ 

    Κεθάιαην 22  

    22.04 Γιεχθνο ζηαθπιψλ, κεξηθψο δπκσζέλ, έζησ θαη αλ ε δχκσζηο 
αλεζηάιε θαζ’ νηνλδήπνηε έηεξνλ ηξφπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηά 
πξνζζήθεο νηλνπλεχκαηνο 

    22.05 Οίλνη εθ λσπψλ ζηαθπιψλ. Γιεχθνο εθ λσπψλ ζηαθπιψλ, 
νχηηλνο ε δχκσζηο αλεζηάιε ηε πξνζζήθε νηλνπλεχκαηνο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζηειηψλ) 

    22.07 Μειίηεο, απίηεο, πδξφκειη θαη έηεξα πνηά πξνεξρφκελα εθ 
δπκψζεσο 

ex 22.08(*) 
ex 22.09(*) 

Αηζπιηθή αιθνφιε, κεηνπζησκέλε ή κε, νηνπδήπνηε 
αιθννινκεηξηθνχ ηίηινπ, ιακβαλφκελε απφ γεσξγηθά πξντφληα 
πεξηιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα Η ηεο ζπλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ θαη εηέξσλ νηλνπλεπκαησδψλ 
πνηψλ, ζπλζέησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ (θαινπκέλσλ 
ζπκπεππθλσκέλσλ εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ Παξαζθεπή πνηψλ 

ex 22.10(*) Όμνο εδψδηκνλ θαη ππνθαηάζηαηα απηνχ εδψδηκα 

    Κεθάιαην 23 Τπνιείκκαηα θαη απνξξίκκαηα ησλ βηνκεραληψλ εηδψλ δηαηξνθήο. 
Σξνθαί παξεζθεπαζκέλαη δηα δψα 
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(1) 
Κιάζε ηεο 
νλνκαηνινγίαο ησλ 
Βξπμειιψλ 
 

(2) 
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ 

    Κεθάιαην 24  

    24.01 Καπλφο αθαηέξγαζηνο ή κε βηνκεραλνπνηεκέλνο. Απνξξίκκαηα 
θαπλνχ 

    Κεθάιαην 45  

    45.01 Φειιφο, θπζηθφο αθαηέξγαζηνο θαη απνξξίκκαηα θειινχ. Φειιφο 
εηο ζξαχζκαηα, θφθθνπο ή θφληλ 

    Κεθάιαην 54  

    54.01 Λίλνλ, αθαηέξγαζηνλ, κνπζθεπκέλνλ, απνθινησκέλνλ, 
θηεληζκέλνλ ή άιισο πσο θαηεηξγαζκέλνλ, κε φκσο 
λεκαηνπνηεκέλνλ: ηππία θαη απνξξίκκαηα (πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ, πθαζκάησλ ή ξαθψλ 
πξνεξρνκέλνπ ιίλνπ) 

    Κεθάιαην 57  

    57.01 Κάλλαβηο (Cannabis, sativa) αθαηέξγαζηνο, κνπζθεπκέλε, 
απνθινησκέλε, θηεληζκέλε ή άιισο θαηεηξγαζκέλε, αιιά κε 
λεκαηνπνηεκέλε. ηππία θαη απνξξίκκαηα θαλλάβεσο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο μάλζεσο 
λεκάησλ, πθαζκάησλ ή ξαθψλ) 

(*)  Κιάζε πνπ πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 7α ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, ηεο 18

εο
 Γεθεκβξίνπ 1959 (ΔΔ 7 ηεο 30.1.1961, ζ. 71/61) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Σππηθέο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 

 

Α. Σππηθέο πξνυπνζέζεηο 

1. Ζ πξφηαζε έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο ηεζείζαο απφ ηελ πξφζθιεζε πξνζεζκίαο. 

2. 
Ζ πξφηαζε έρεη ππνβιεζεί ζηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πξφζθιεζε. 

3. 
Ζ πξφηαζε πεξηέρεη φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα φπσο απηά θαζνξίδνληαη ηφζν ζηε 

πξφζθιεζε φζν θαη ζην έληππν Αίηεζεο Τπνβνιήο Πξφηαζεο. 

4. 
Σα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο πξφηαζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα. 

5. Ο αηηεηήο εκπίπηεη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

6. 
Σν πξνηεηλφκελν έξγν ρσξνζεηείηαη ζηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηελ πξφζθιεζε. 

7. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ  είλαη κέζα ζηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

 

Β. Δπηιεμηκφηεηα 

1. 

πκβαηφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ην αληηθείκελν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

Καηεγνξίεο Γξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε.  

2. 
πκβαηφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην ρέδην θαη ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ.  

3. 
Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα πινπνηήζεη ην πξνηεηλφκελν έξγν. 

4. 
Σν πξνηεηλφκελν έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Κνηλνηηθψλ 

Καλνληζκψλ, ψζηε νη δαπάλεο λα είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε. 

 

Γ. 
Κξηηήξηα γηα ηε πκβαηφηεηα κε Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο 

(θαλνληθφηεηα ηεο πξφηαζεο) 

1. 
Σήξεζε / δέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ην πεξηβάιινλ.  

2. 
Σήξεζε / δέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη γηα ηε κε δηάθξηζε.  

3. 
 Σήξεζε / δέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ησλ θαλνληζκψλ δεκνζηφηεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο. 
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Γ. Πιεξφηεηα ηεο Πξφηαζεο 

1. 
Πιήξεο θαη ζαθήο ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηελ πξφζθιεζε. 

2. 
αθήο θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο (ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ). 

3. αθήο θαηαγξαθή θφζηνπο πινπνίεζεο αλά θάζε θαη αμηνιφγεζε. 

4. αθήο ηεθκεξίσζε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

5. αθήο θαη ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο. 

6. αθήο πεξηγξαθή ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. 

7. 
Ύπαξμε απαηηνχκελσλ αδεηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ Έληππν 

Αίηεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – Κξηηήξηα Δπηινγήο / Βαζκνιφγεζεο Πξνηάζεσλ 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο Πξνηάζεσλ/ Βαζκνιφγεζεο Πξνηάζεσλ 

   

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.  

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο 

1 
Γλψζεηο Τπνςεθίσλ (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη ζπλάθεηα 

ζπνπδψλ) 
15% 

2 
Δξγαζηαθή Δκπεηξία (πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη 

εηδηθφηεξα ζπλαθήο εκπεηξία κε ην αληηθείκελν) 
15% 

3 
Πιεξφηεηα & θνπηκφηεηα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ 

(σξηκφηεηα έξγνπ, δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θηι.) 
15% 

4 Βησζηκφηεηα Δπηρείξεζεο 30% 

5 
Θέζεηο Δξγαζίαο (αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ) 
15% 

6 
Αλάπηπμε, Παξαγσγή & Δκπνξία Νέσλ Πξντφλησλ & 

Τπεξεζηψλ 
10% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Κξηηήξην 1: Γλψζεηο Τπνςεθίσλ (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη ζπλάθεηα 

ζπνπδψλ)  

 

Σν θξηηήξην αθνξά ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ νη ππνςήθηνη 

(εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, επηκφξθσζε θηι.). Οη γλψζεηο ησλ ππνςεθίσλ  

ηεθκεξηψλνληαη κε ηίηινπο ζπνπδψλ θαη άιια παξαζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην 

θάθειν ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. 

 

Ζ ζπλάθεηα ησλ γλψζεσλ κε ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί πιενλέθηεκα. 

 

Κξηηήξην 2: Δξγαζηαθή Δκπεηξία (πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη 

εηδηθφηεξα ζπλαθήο εκπεηξία κε ην αληηθείκελν) 

 

Αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ 

ηεθκεξηψλεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφ, κε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο/ επηζηνιέο πξνεγνχκελσλ 

εξγνδνηψλ ή θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Ζ ζπλάθεηα ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα 

απνηειεί πιενλέθηεκα. 
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Κξηηήξην 3: Πιεξφηεηα & θνπηκφηεηα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (σξηκφηεηα 

έξγνπ, δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θηι.) 

 

Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο: αξηηφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, σξηκφηεηα, ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε απνκαθξπζκέλσλ ή θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θηι. 

 

Κξηηήξην 4: Βησζηκφηεηα Δπηρείξεζεο  

 

Σν θξηηήξην θαιχπηεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο 

επελδπηηθήο πξφηαζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ή θαη ππεξεζηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο (πνηφηεηα πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά, δπλαηφηεηεο δηάζεζεο ηνπο ζε αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ - εμσζηξέθεηα επηρεηξήζεσλ, αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

επηρείξεζεο θα.)  

 

Δπηπξφζζεηα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα γηα ηα πξψηα 

πέληε (5) ρξφληα ηεο επηρείξεζεο φπσο απηά θαίλνληαη ζην έληππν αίηεζεο. 

 

Κξηηήξην 5: Θέζεηο Δξγαζίαο (αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ)  

 

Λακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο. Οη ζέζεηο πνπ ζα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ζθνπνχο βαζκνιφγεζεο βαζίδνληαη ζηελ ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 

ζηφρνπ θαη ν αηηεηήο δεζκεχεηαη γηα δεκηνπξγία ηνπο. 

 

Κξηηήξην 6:  Αλάπηπμε, Παξαγσγή θαη Δκπνξία Νέσλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ 

 

Αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ή θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ην βαζκφ θαηλνηνκίαο ή θαη δηαθνξεηηθφηεηαο απφ άιια παξφκνηα πξντφληα 

ή θαη ππεξεζίεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Νφκνη θαη Καλνληζκνί γηα ην Πεξηβάιινλ, ηελ Ηζφηεηα 

Δπθαηξηψλ Μεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη κε Γηάθξηζε 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 Ο Πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα  

Νφκνη 2005 έσο 2014, Ν.140(Η)/2005 έσο 2014. 

 

 Ο Πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ Οξηζκέλσλ ρεδίσλ θαη 

Πξνγξακκάησλ Νφκνο, Ν. 102(Η)/2005. 

 

 Ο Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκνο, Ν. 

153(Η)/2003. 

 

 Οη Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ θαη ηνπ Δδάθνπο Νφκνη ηνπ 2002 έσο 

2013 – (Ν. 106/2002). 

 

 Ο Πεξί Δθπνκπψλ Οξηζκέλσλ Φζνξηνχρσλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ Νφκνο 

23(Η)/2010. 

- Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηαζεξφ Δμνπιηζκφ 

Φχμεο, Κιηκαηηζκνχ θαη Αληιηψλ Θεξκφηεηαο Καλνληζκνί ηνπ 2010 - (Κ.Γ.Π. 

133/2010). 

- Πηζηνπνίεζε Πξνζσπηθνχ Αζρνινχκελνπ κε ηελ Αλάθηεζε Οξηζκέλσλ 

Φζνξηνχρσλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ απφ πζθεπέο Υεηξηζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 

Τςειήο Σάζεο Καλνληζκνί ηνπ 2010 - (Κ.Γ.Π. 134/2010). 

- Πηζηνπνίεζε Πξνζσπηθνχ πνπ Πξνβαίλεη ζε Αλάθηεζε Οξηζκέλσλ Γηαιπηψλ 

κε βάζε Φζνξηνχρα Αέξηα Θεξκνθεπίνπ απφ Δμνπιηζκφ, Καλνληζκνί ηνπ 

2010 - (Κ.Γ.Π. 135/2010). 

- Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηα Μφληκεο 

Δγθαηάζηαζεο πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο θαη Ππξνζβεζηήξεο, Καλνληζκνί 

ηνπ 2010 - (ΚΓΠ 132/2010). 

 

 Νφκνο 16(Η)/2011 γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο. 

- Κ.Γ.Π. 66/2011 γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ηηβάδα ηνπ Όδνληνο 

(Τπνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε Οπζίεο, Πξντφληα θαη Δμνπιηζκφ). 

 

 Νφκνο πνπ πξνβιέπεη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ ή ηε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο 

ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη γηα ζπλαθή ζέκαηα (Αξ. 160(Η)/2003). 

 

 Ο Πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνο 2002 έσο 2012 {Ν. 

132(Η)/2002, Ν. 125(Η)/2012}. 

- ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο εηήζηεο πνζφηεηεο ζπζθεπαζηψλ πνπ 

ηνπνζεηεί ε επηρείξεζε ζηελ Κππξηαθή αγνξά, μεπεξλνχλ ηνπο 2 ηφλνπο, ηφηε 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/4F63543500DC2522C2257A05002A7D21?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/4F63543500DC2522C2257A05002A7D21?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/4F63543500DC2522C2257A05002A7D21?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/CBBF1D5AEC3A8C29C2257A05002AB93A?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/CBBF1D5AEC3A8C29C2257A05002AB93A?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/CBBF1D5AEC3A8C29C2257A05002AB93A?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/53697F5E614866DEC2257A05002AED9E?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/53697F5E614866DEC2257A05002AED9E?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/53697F5E614866DEC2257A05002AED9E?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21766F31A3EFF891C2257A05002A146D?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21766F31A3EFF891C2257A05002A146D?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21766F31A3EFF891C2257A05002A146D?OpenDocument
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απηή ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα. 

 

 Οη Πεξί Απνβιήησλ Νφκνη ηνπ 2011 έσο (αξ. 2) 2014 – {185(Η)/2011, 32(Η)/2014}. 

- Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Διαζηηθψλ Κ.Γ.Π. 61/2011. 

- Ζιεθηξηθέο ηήιεο θαη πζζσξεπηέο Κ.Γ.Π. 125/2009. 

o Ο παξαγσγφο (π.ρ. εηζαγσγέαο) ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ  νθείιεη λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο δηαρείξηζήο 

ηνπο φηαλ απηά θαηαζηνχλ απφβιεηα, νξγαλψλνληαο αηνκηθφ 

ζχζηεκα ή ζπκκεηέρνληαο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα. 

- Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ Κ.Γ.Π. 668/2004, Κ.Γ.Π. 

378/2009.  

o Ο παξαγσγφο (π.ρ. εηζαγσγέαο) ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ νθείιεη λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπ 

φηαλ απηφο θαηαζηεί απφβιεην, νξγαλψλνληαο αηνκηθφ ζχζηεκα ή 

ζπκκεηέρνληαο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα. 

- Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ Κ,Γ.Π. 562/2003, Κ,Γ.Π. 

618/2007, Κ,Γ.Π. 147/2014. 

 

 Ο Πεξί δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο λφκνο 

(Ν.82(Η)/2009). 

- Έγθξηζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ. 

- Άδεηα εγθαηάζηαζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο γηα θαηαζθεπή λέσλ θαη κεηαηξνπή 

πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ. 

 

 Ο πεξί Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ Νφκνο ηνπ 2013, Ν. 184(Η)/2013, Έθδνζε Άδεηαο 

Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ. 

 

 Οη πεξί Αμηνιφγεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ Νφκνη 2004 

έσο 2007. 

 

 Οη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Δθπνκπή Θνξχβνπ ζην Πεξηβάιινλ απφ 

Δμνπιηζκφ πξνο Υξήζε ζε Δμσηεξηθνχο Υψξνπο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 

535/2003). 
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ΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΝΓΡΩΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

 

 χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Γηάθξηζεο ζε 

Βάξνο ησλ Γπλαηθψλ Νφκνο ηνπ 1985 (Ν.78/1985) 

 

 Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε 

Κάζε Μνξθήο Γηάθξηζεο ζε Βάξνο ηεο Γπλαίθαο (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2002  

(Ν.1(ΗΗΗ)/2002) 

 
 

 Σν Πξσηφθνιιν 12 ηνπ Νφκνπ ζηελ Δπξσπατθή πλζήθε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (επηθχξσζε), 2002 (L. 

13(III)/2002) 

 

 Σνλ Πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Νφκν ηνπ 2002 (Ν.205(Η) 2002), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο πην θάησ (ηξνπνπνηεηηθνχο) Νφκνπο: 

Νφκνο ηνπ 2004                        (Ν.191(Η)/2004) 

Νφκνο ηνπ 2006                        (Ν.40(Η)/2006) 

Νφκνο ηνπ 2007                        (Ν.176(Η)/2007) 

Νφκνο ηνπ 2009                         (Ν.39(Η)/2009)  

 

 Σνλ πεξί Καηαβνιήο Ίζεο Ακνηβήο κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ γηα ηελ Ίδηα 

Δξγαζία ή γηα Δξγαζία ζηελ νπνία απνδίδεηαη Ίζε Αμία Νφκν ηνπ 

2002(Ν.177(Η)/2002) ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο πην θάησ (ηξνπνπνηεηηθνχο) 

Νφκνπο: 

  Νφκνο ηνπ 2004                         (Ν.193(Η)/2004) 

     Νφκνο ηνπ 2009                          (Ν.38(Η)/2009) 

 

 Σνλ πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηα Δπαγγεικαηηθά ρέδηα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Νφκν ηνπ 2002(Ν.133(Η)/2002)), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.40(Η)/2009) 

 

 Σνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο Νφκν ηνπ 1997(Ν.100(Η)/1997), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο πην θάησ (ηξνπνπνηεηηθνχο) Νφκνπο: 

Νφκνο ηνπ 2000                            (Ν.45(Η)/2000) 

Νφκνο ηνπ 2002                            (Ν.64(Η)/2002) 

Νφκνο ηνπ 2007                            (Ν.109(Η)/2007) 

Νφκνο ηνπ 2008                            (Ν.8(Η)/2008) 

(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2008                (Ν.43(Η)/2008) 

Νφκνο ηνπ 2011              (Ν.70(Η)/2011) 
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 Σνπο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο (Αζθάιεηα θαη Τγεία) ζηελ Δξγαζία 

Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (ΚΓΠ 255/2002) 

 

 Σνλ πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη Άδεηαο γηα Λφγνπο Αλσηέξαο Βίαο Νφκν 

(Ν.69(Η)2002) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο πην θάησ (ηξνπνπνηεηηθνχο) 

Νφκνπο: 

Νφκνο ηνπ 2007                       (Ν.111(Η)/2007) 

Νφκνο ηνπ 2010                       (Ν.11(Η)/2010) 

Νφκνο ηνπ 2012                 (Ν.47(Η)/2012) 

 

 Σνλ πεξί  Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη 

Τπεξεζίεο θαη ζηελ Παξνρή Απηψλ) Νφκν (Ν.18(Η)/2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν ηνπ 2013 (Ν.89(Η)/2013) 

 

 Σνπο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη 

Τπεξεζίεο (Παξνρήο Αλεμάξηεηεο πλδξνκήο) Καλνληζκνχο ηνπ 2010 (Κ.Γ.Π. 

483/2010) 

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο Κνηλνηηθέο θαη Δζληθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ Ηζφηεηα 

Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 

α) Οηθνλνκηθή Αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, αλέιημε θαη εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία, ηεο 

εμάιεηςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηεξενηχπσλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 

β) Ίζε Ακνηβή γηα Ίζε Δξγαζία θαη Δξγαζία Ίζεο Αμίαο 

 

γ) Ηζφηεηα ζηηο ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή δσή ζην δεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ηνκέα  

 

δ) Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο, ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ.  
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ΜΖ ΓΗΑΚΡΗΖ 

 

 Οη πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Νφκνη ηνπ 2000 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2007 

 

 Οη πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο ζηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δξγαζία Νφκνη ηνπ 2004 θαη 

2007 

 

 Ν.42 (Η) 2004 Ο πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ 

Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 

 

 Ν.59  (Η) 2004 Ο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Πξνζψπσλ Άζρεηα απφ Φπιεηηθή ή 

Δζλνηηθή Καηαγσγή Νφκνο ηνπ 2004 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο  Γηαρείξηζεο Δλζηάζεσλ 

 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Γηαρείξηζεο Δλζηάζεσλ  

 

(I) Σηάδιο Αξιολόγηζηρ Ππόηαζηρ: 

Αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο / αηηήζεηο απνξξίπηνληαη (i) ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο 

(πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο – ηππηθέο πξνυπνζέζεηο) ή (ii) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαιφγνπο γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην γηα παξνρή ρνξεγίαο ιφγσ 

ρακειήο βαζκνινγίαο (δεχηεξν ζηάδην αμηνιφγεζεο / βαζκνιφγεζεο), έρνπλ ην 

δηθαίσκα φπσο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Υ, θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε 

πνπ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν θαη λα 

δεηνχλ επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπο παξαζέηνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη ε αίηεζε ηνπο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί ή δε 

βαζκνινγήζεθε ζσζηά.  Οη ελζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ κφλν δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.  

 

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ δε δεηά πξφζζεηα απφ ηα πξναπαηηνχκελα 

παξαζηαηηθά θαη δελ παξέρεη ζηνπο αηηεηέο  πξφζζεην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα 

ππνβνιή ηέηνησλ παξαζηαηηθψλ θαη γεληθά δελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο, πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο.  

 

(α) ηηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε απνξξίςεηο ιφγσ κε 

επηιεμηκφηεηαο, δειαδή απνξξίςεηο θαηά ην πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο, θαη αθνχ ν 

ΔΦ έρεη εμαληιήζεη ην πεξηζψξην γηα ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ / ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ επαλεμεηάδεη κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ 

ηεο αίηεζεο2 γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή ιάζνο. Αλ ε 

έλζηαζε θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε θαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ απνθαλζεί φηη ε 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δελ έρεη εμαληιήζεη ην πεξηζψξην γηα ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ 

/ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ , ε έλζηαζε απνζηέιιεηαη καδί κε ηα επξήκαηα ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ε πξφηαζε δελ 

έηπρε ίζεο θαη δίθαηεο αμηνιφγεζεο, ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη εμέηαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα πάληα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο 

εληνιήο ηεο ( βι. ζρεηηθή παξάγξαθν κε ηίηιν «Γηεπθξηλήζεηο /πκπιεξψζεηο θαηά ηε 

Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο»)  κε ζηφρν ηελ επαλαμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη (φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) ηνλ ηερληθφ εκπεηξνγλψκνλα. 

Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη ην ζπληνκφηεξν θαηά πφζν θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε 

έλζηαζε ηνπο.  
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(β) ηηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε απνξξίςεηο ιφγσ ρακειήο 

βαζκνινγίαο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο, θαηά θαλφλα, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ / 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ επαλεμεηάδεη 

κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο3 θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο καδί κε 

ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή ιάζνο. ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο 

νπνίεο ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα ηεθκεξίσζε ηεο θξίζεο ηεο, ε Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ζε επηηφπην θπζηθφ έιεγρν ηνπ αηηεηή 

/ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ 

ησλ αηηεηψλ/ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ.  Αλ ε έλζηαζε θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε, 

απνζηέιιεηαη καδί κε ηα επξήκαηα ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ε πξφηαζε δελ έηπρε ίζεο θαη δίθαηεο αμηνιφγεζεο, ζηνλ 

Πξντζηάκελν  ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα γηα επαλαμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη (φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) ηνλ ηερληθφ εκπεηξνγλψκνλα 

θαη ελεκεξψλνληαη ην ζπληνκφηεξν νη αηηεηέο θαηά πφζν θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη 

ε έλζηαζε ηνπο. 

 

(II) Σηάδιο αξιολόγηζηρ αιηημάηων για καηαβολή σοπηγίαρ   

Πξηλ απφ ηελ ιήςε απφθαζεο γηα θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ρνξεγίαο δχλαηαη, 

εάλ θξηζεί ζθφπηκν, λα δηελεξγεζεί απφ ηνλ ΔΦ επηηφπηα επαιήζεπζε γηα αμηνιφγεζε 

ηνπ αηηήκαηνο θαηαβνιήο ρνξεγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

απνξξίςεηο επελδχζεσλ σο κε επηιέμηκεο, δειαδή ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο 

αηηεκάησλ γηα θαηαβνιή ρνξεγίαο, θαη λννπκέλνπ φηη πξνλνείηαη δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ελζηάζεσλ ζε απηφ ην ζηάδην ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, ε 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, αθνχ ηηο εμεηάζεη, παξαπέκπεη ηηο απνθάζεηο ηεο, 

ηεθκεξησκέλεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα γηα λα παξαπέκςεη ην ζέκα 

ζηνπο αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο πνπ ην ρεηξίζηεθαλ, ψζηε λα απαληήζνπλ, ή λα δερζνχλ 

ηηο απφςεηο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Ννείηαη φηη ζε απηφ ην ζηάδην δελ ηίζεηαη ζέκα 

αμηνιφγεζεο ή βαζκνιφγεζεο πξνηάζεσλ, άξα κπνξνχλ λα δεηεζνχλ θαη λα 

ππνβιεζνχλ φζα δηεπθξηληζηηθά ή πξφζζεηα ζηνηρεία θξηζνχλ απαξαίηεηα κέρξη ηελ 

νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο / δαπάλεο.  Σελ ηειηθή 

απφθαζε έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα.  
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Γηεπθξηλίζεηο / πκπιεξψζεηο θαηά ηε Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο   

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο – ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο) ή επαλαμηνιφγεζεο ,ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ δεηήζεη Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ, ν ΔΦ (ΗΗ) κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη γξαπηψο απφ 

ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν λα δηεπθξηλίζεη, λα ζπκπιεξψζεη ή λα ηεθκεξηψζεη πεξαηηέξσ 

ηα ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα δε δίδνληαη επαξθή 

ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζεί ην έξγν σο πξνο έλα θξηηήξην (π.ρ. επηιεμηκφηεηα 

επέλδπζεο). Ο ΔΦ (ΗΗ) κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο/ζπκπιεξψζεηο,( ζηα πιαίζηα 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Υ θαη γεληθά ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην) ζηελ πεξίπησζε ηεο Άκεζεο Αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο κφλν ζην 

πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο (έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ).  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο, φηαλ ν ΔΦ (ΗΗ) δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο, 

ζπκπιεξψζεηο ή ηεθκεξίσζε, ε πξφηαζε ηίζεηαη ζε αλαζηνιή κέρξη ηελ ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ πξνηάζεσλ ζπλερίδεηαη 

θαλνληθά. Με ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ε πξφηαζε επαλέξρεηαη 

ζε θάζε αμηνιφγεζεο, ρσξίο λα παξαβηάδεηαη φκσο ζε θακηά πεξίπησζε ε αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΔΦ (ΗΗ) δεηήζεη απφ ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο, πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πξνζεζκίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΦ. Δίλαη επηζπκεηφ ν ΔΦ (ΗΗ) λα 

ζέηεη πξνζεζκία γηα ππνβνιή απφ ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν ησλ δεηεζέλησλ 

ζπκπιεξψζεσλ / δηεπθξηλίζεσλ. Δίλαη επηζπκεηφ ε πξνζεζκία λα κελ μεπεξλά ηνπο 

δχν κήλεο.    

 

Έληαμε / Απφξξηςε Έξγσλ κεηά ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ελζηάζεσλ δξνκνινγνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ 

ΔΦ (ΗΗ) θαη ηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ εγθξηζέληνο έξγνπ ή ηεο νξηζηηθήο απφξξηςεο ηεο 

πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο επαλεμέηαζεο είλαη ζεηηθφ γηα ην 

Γηθαηνχρν, ην έξγν εγθξίλεηαη θαη δξνκνινγνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ππνγξαθήο ηεο 

πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΦ (ΗΗ) κε ην Γηθαηνχρν θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ έρεη εμαληιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο γίλεηαη ζπλελλφεζε κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη νξηζηηθά θαη ελεκεξψλεηαη ν 

Γηθαηνχρνο, κε θνηλνπνίεζε ζηε ΓΑ ή ηνλ ΔΦ IV.  

 

Ο Καηάινγνο Δγθεθξηκέλσλ Έξγσλ / Γηθαηνχρσλ γηα θάζε Υ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

ΔΦ (ΗΗ) θαη νξηζηηθνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελζηάζεσλ. 


