
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-
2011).  
 
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
1. Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis):  
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθµ.1998/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 
88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (δηµοσιευµένος 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28/12/2006, 
σελ.5). 
2. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως 
συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
3. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν 
χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των 
οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η 
ίδια ή από κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια 
της παραγράφου 3, το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου 
µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, 
ακόµη και εάν το όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό 
αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 µε την οικεία επιχείρηση: 
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά 
πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες 
σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια 
κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της 
επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1.250.000 EUR 
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού 
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής 
ανάπτυξης 
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 
εκατοµµύρια EUR και λιγότερο από 5.000 κατοίκους. 
4. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους 
µια από τις ακόλουθες σχέσεις: 
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή 
των εταίρων άλλης επιχείρησης 
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών 
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του 
καταστατικού αυτής της τελευταίας 
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, 
βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης. 
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα 
στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων 
που κατέχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. Συνδεδεµένες θεωρούνται 
επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο 



πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού 
προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται 
επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των 
δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές. 
Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως 
ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 
Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως 
ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα 
στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση 
αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να 
καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί 
εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια 
επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες 
µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών προσώπων. Οι 
δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και 
εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές 
ρυθµίσεις. 
5. Προβληµατική επιχείρηση 

     ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης. Ωστόσο, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι µία επιχείρηση είναι προβληµατική κατά την έννοια των 
παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών, εφόσον δεν είναι ικανή, µε δικούς της 
οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από 
τους ιδιοκτήτες/µέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο 
πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος, θα την 
οδηγήσει προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή 
µεσοπρόθεσµα. 

 
Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους 

προβληµατική, κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (1), εφόσον έχει απωλεσθεί 
πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου (2) και άνω του ενός 
τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
τελευταίων µηνών, ή·  

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (3), εφόσον έχει απωλεσθεί 
πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς 
της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει 
απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή·  

γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του 
εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία. 

     Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν 
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ότι είναι 
προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου. 

     Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που 
αναφέρονται στο σηµείο 10, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται 
προβληµατική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής 
επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση 
των αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, 
αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και 
εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες 



περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να 
αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.  

     Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν 
για κάθε ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο τέτοιας διαδικασίας και η οποία 
επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε κάθε περίπτωση, 
µία προβληµατική επιχείρηση είναι επιλέξιµη µόνο εφόσον αποδεδειγµένα αδυνατεί 
να εξασφαλίσει την ανάκαµψή της µε δικούς της πόρους ή µε την λήψη κεφαλαίων 
από τους ιδιοκτήτες/µετόχους ή από πηγές της αγοράς. 
 
 
6. Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων 
εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που 
εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το 
υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι 
µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική 
βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. 
 
Β. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
 
Ι) Ο ενδιάµεσος φορέας ∆ιαχείρισης Ενσωµατώνει συµπληρωµένο στο Έντυπο 
Υποβολής  πίνακα µε τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Στοιχεία Προκήρυξης  
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Συγχρηµατοδοτούµενο Συγχρηµατοδοτούµενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Κωδικός ΕΣΠΑ  Αν το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο θα εισάγεται σχετικός 

αριθµός.  
ΕΠ Κωδικός Κωδικός Επιχειρησιακού προγράµµατος.  
Άξονας Κωδικός Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας.  
Φορέας Κωδικός Φορέας Προκήρυξης (για κάθε διακριτή προκήρυξη) 
Κωδικός Προκήρυξης Κωδικός Προκήρυξης 
Είδος Αξιολόγησης Άµεση / Συγκριτική 
Ηµεροµηνία έναρξης Υποβολής Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Περίοδος Υποβολής Σε ηµέρες ο χρόνος υποβολής. ∆ιαφορά των δύο παραπάνω 

ηµεροµηνιών 
Ηµεροµηνία έναρξης Αξιολόγησης Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Ηµεροµηνία λήξης Αξιολόγησης Ηµεροµηνία λήξης αξιολόγησης αιτήσεων συµµετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 
Περίοδος Αξιολόγησης Σε ηµέρες ο χρόνος αξιολόγησης. ∆ιαφορά των δύο 

παραπάνω ηµεροµηνιών 
Ηµεροµηνία Έναρξης Επιλεξιµότητας Ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των επενδυτικών 

δαπανών σύµφωνα µε τους όρους της οικείας προκήρυξης και 
των τροποποιήσεων αυτής 

Ηµεροµηνία λήξης Επιλεξιµότητας Ηµεροµηνία λήξης επιλεξιµότητας των επενδυτικών δαπανών 
σύµφωνα µε τους όρους της οικείας προκήρυξης και των 



τροποποιήσεων αυτής 
Τίτλος προκήρυξης Τίτλος προκήρυξης 
Ποσό Συνολικό διατιθέµενο ποσό για την συγκεκριµένη δράση 

(∆ηµόσια ∆απάνη) 
Αρ. Πρωτοκόλλου Αριθµός ΦΕΚ Προκήρυξης 
Ηµερ. Πρωτοκόλλου ηµεροµηνία ΦΕΚ Προκήρυξης 
Ηµερ. Ολοκλήρωσης Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης της Προκήρυξης 
Καθεστώς Ενίσχυσης Κείµενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το µέτρο ενίσχυσης 

(Κανονισµός – Κατευθυντήριες  Γραµµές –    π.χ. Γ.Α.Κ., Καν. 
794 κ.α.) - Άρθρο κανονισµού στο οποίο αναφέρεται η 
ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ. στον Γ.Α.Κ.) 

Αριθµός Κοινοποίησης Αριθµός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του καθεστώτος 
στην Ε. Επιτροπή 

Αριθµός Απόφασης Έγκρισης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αριθµός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης 

Αριθµός δικαιούχων Αριθµός δυνητικών δικαιούχων που χρηµατοδοτεί η 
προκήρυξη 

Αριθµός Κοινότητας I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η 
σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του ΓΑΚ) 

Τοµέας Τοµέας (π.χ. αναφορά στον τοµέα όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας) 

Περιγραφή ∆ράσης Συνοπτική περιγραφή του µέτρου ενίσχυσης ή της 
µεµονωµένης ενίσχυσης 

Τύπος Ενίσχυσης Ad hoc ενίσχυση ή µέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο 
Συνδυασµένη Ενίσχυση Συνδυασµένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Είδος Ενίσχυσης Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – 

Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεµατικά – επιχορήγηση 
µισθολογικού κόστους κ.λ.π.) 

ΑΜΕΑ Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ εργαζοµένων 
µε αναπηρία 

 



ΙΙ) Κατά την υποβολή της πρότασης οι υποψήφιοι επενδυτές (υπό σύσταση, 
νεοσύστατες και υφιστάµενες επιχειρήσεις) υποβάλουν συµπληρωµένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS)1 

 
….δηλώνω ότι: 
 
 
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει πρόταση 
(αιτούσα) συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν συνεργαζόµενων και συνδεδεµένων2 µε 
αυτήν επιχειρήσεων µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα, έχει 
λάβει κατά τα δύο προηγούµενα έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος τις κάτωθι 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας:  

 

* Ολοκληρωµένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 
 

 
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραµµα 
«…..», αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η επιχείρηση 
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες2 µε αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούµενα 
οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως 
ηµεροµηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση 
ένταξης) ή σύµβασης κατά περίπτωση.  
Γ. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων 
γραµµών όσον αφορά τις �ρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων3. 
∆. ∆εν εκκρεµε� εις βάρος της επιχε�ρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης.  
 

Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν 

χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί 

ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία 

ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν µε 

ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας µε βάση το άρθρο 2.5 του ΕΚ 1998/2006. Στην 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 

  
        

  
        

  
        

  
        



περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην 

υπεύθυνη δήλωση. 

 
Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) 

καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 
 
 

 

 
�µεροµηνία:   ……    020…. 

Ο/ ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

                                      
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 

  
        

  
        

  
        

  
        



Στοιχεία Επιχείρησης 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Επωνυµία Επιχείρησης Επωνυµία Επιχείρησης 
∆ιακριτικός Τίτλος  ∆ιακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει 
Κωδικός κυρίας ∆ραστηριότητας Κωδικός ∆ραστηριότητας µε βάση την κωδικοποίηση ΚΑ∆ 

2008  
Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ. Επιχείρησης 
∆.Ο.Υ. ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
Τοµέας ∆ραστηριότητας Πχ. Μεταποίηση, Τουρισµός, Υπηρεσίες κ.α.  
Χώρα Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
Περιφέρεια Έδρας Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
Νοµός Έδρας Νοµός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
∆ήµος Έδρας ∆ήµος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Έδρας ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα έδρας της επιχείρησης που θα 

ενισχυθεί 
Οδός Οδός Έδρας 
Αριθµός Αριθµός διεύθυνσης Έδρας 
ΤΚ Τ.Κ. ∆ιεύθυνσης Έδρας 
Τηλέφωνο Τηλέφωνο επιχείρησης 
FAX Fax επιχείρησης 
Email Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο επιχείρησης  
Website Ιστοχώρος Επιχείρησης 
Νοµική Μορφή Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατοµική κ.λ.π.  
Αριθµός απασχολούµενων στην Επιχείρηση Αριθµός υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης κατά την 

έγκριση σε Ε.Μ.Ε. 
Υπο σύσταση / Υφιστάµενη επιχείρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Είδος Βιβλίων Α,Β,Γ, Μη τήρηση 
Επωνυµία Νοµίµου εκπροσώπου – 
διαχειριστή 

Επωνυµία διαχειριστή ή δ/ντα συµβούλου ή άλλου φυσικού 
ή νοµικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Όνοµα Νοµίµου εκπροσώπου – διαχειριστή Όνοµα διαχειριστή ή δ/ντα συµβούλου ή άλλου φυσικού ή 
νοµικού πρνσώπου που ασκεί κυρία�χη επιρροή 

Θέση ρτην επιχείρηση Θέση σ�ην επιχείρηση 
ΑΦΜ Νοµίµου εκπροσώπου – διαχειριστή Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντ� συµβούλου ή Τλλου φυσικού ή 

νοµικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 
Έγγραφο ταυτοποίησης Νοµίµου 
εκπρο�ώπου – διαχειριστή 

Α.∆.Τ. ή ∆ναβ�τήρι� 

Τηλέφωνο Νοµίµου εκπροσώπου – 
διαχειριστή 

Τηλέφωνο 

Μέγεθος Επαχείρησης Μέγεθος �ης επιχείρησης (0.Πολύ µικρή, 1. µικρή, 2. µεσαία 
, 3. µεγάλη, 4. Πολύ µεγάλη). Λίστα Τιµών 

Αντικείµενο δραστηριότητας Επιχείρησης Περιγραφή αντικειµένου δραστηριότητας επιχείρησης 
 
 
 
 
 
 



Στοιχεία Μετόχων  
Στοιχεία µετόχων / εταίρων > 25%  και ποσοστά συµµετοχής του κάθε ενός εξ΄αυτών  
 
Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
ΑΑ Μετόχου Αύξων Αριθµός 
Είδος Προσώπου Φυσικό / Νοµικό 
Επώνυµο / Επωνυµία Επώνυµο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυµία αν είναι 

Νοµικό Πρόσωπο 
Όνοµα Όνοµα αν είναι φυσικό πρόσωπο 
Πατρώνυµο Πατρώνυµο αν είναι φυσικό πρόσωπο 
Α.Φ.Μ. ΑΦΜ Νοµικού ή Φυσικού Προσώπου 
Κ.Α.∆. Νοµικού Προσώπου. Κ.Α.∆ Νοµικού Προσώπου 
Έγγραφο Ταυτοποίησης Α∆Τ ή Αριθµός ∆ιαβατηρίου Φυσικού Προσώπου. 
Ποσοστό Συµµετοχής Από 0-100 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Πατρώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο 

 
 
Στοιχεία Συνεργαζόµενων / Συνδεδεµένων  Επιχειρήσεων 
 
Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
ΑΦΜ Ενισχύοµενης Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
ΑΑ Επιχείρησης Αύξων Αριθµός Συνεργαζόµενης – Συνδεδεµένης 

Επιχείρησης 
Επωνυµία Επιχείρησης  
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  
Κ.Α.∆. Επιχείρησης  
Ποσοστό Συµµετοχής Από 0-100% 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου  
Πατρώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου  
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

 

 
 
 

 



ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαµβάνουν 
ενίσχυση υποβάλουν συµπληρωµένα τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Επενδυτικό Σχέδιο 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Συγχρηµατοδοτούµενο έργο  Συγχρηµατοδοτούµενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης Περιγραφή επενδυτικής πρότασης (Φυσικό αντικείµενο) 
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθµός πρότασης  
ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 
Κωδικός Προκήρυξης Η προκήρυξη στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο. 
Αιτούµενος Προϋπολογισµός Π/Υ επένδυσης/πρότασης 
Επιχορηγούµενος/ Ενισχυόµενος 
Προϋπολογισµός 

Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 

Ποσοστό Ενίσχυσης Ένταση ενίσχυσης 
∆ηµόσια Επιχορήγηση Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναµο επιχορήγησης 
Χώρα Τόπου εγκατάστασης Χώρα στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης Περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
Νοµός Τόπου εγκατάστασης Νοµός στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
∆ήµος Τόπου εγκατάστασης ∆ήµος στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Τόπου εγκατάστασης ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα στην οποία πραγµατοποιείται η 

επένδυση 
Οδός Τόπου εγκατάστασης Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
Αριθµός οδού τόπου εγκατάστασης Αριθµός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 
Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης Χαρακτηρισµός περιοχής (περιοχή 87 (α), µικρό νησί του 

Αιγαίου, ορεινός όγκος 
Αριθµός νέων απασχολουµένων Αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται  

από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε. 
ΚΑ∆ Ενίσχυσης Κύριος Κωδικός ∆ραστηριότητας που ενισχύεται 
Είδος ενίσχυσης  (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – Εγγυήσεις - 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά – επιχορήγηση µισθολογικού 
κόστους κ.λ.π.) 

Ηµεροµηνία έγκρισης Ηµεροµηνία έγκρισης επένδυσης για χρηµατοδότηση.  
Συµπληρώνεται η Ηµεροµηνία έκδοσης της ∆ιοικητικής 
Πράξης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης για την κάθε 
επένδυση. Αν δεν υπάρχει συµπληρώνεται η Ηµεροµηνία 
Υπογραφής Σύµβασης 

Ηµεροµηνία έναρξης υλοποίηση της 
επένδυσης 

Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 
 

Ηµεροµηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
επένδυσης 

Ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δηµιουργία εννόµου 
δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) – Θα συµπληρώνεται 
κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ηµεροµηνία εκταµίευσης ενίσχυσης Ηµεροµηνία εκταµίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να 
καταγράφονται πάνω από µία εκταµίευση θα εισάγονται 
όλες. – Θα συµπληρώνεται κατά την φάση της 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Είδος Εκταµίευσης Είδος εκταµίευσης (προκαταβολή, ενδιάµεση εκταµίευση, 
αποπληρωµή, κ.α.). – Θα συµπληρώνεται κατά την φάση 



της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.  
Ποσό Εκταµίευσης Ποσό της ∆ηµόσιας Επιχορήγησης που εκταµιεύθηκε 
Φορέας Χρηµατοδότησης Φορέας Χρηµατοδότησης 
Ολοκληρωµένο έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Επιλέξιµες ∆απάνες Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθµός πρότασης 
Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιµης 
Ενέργειας/∆απάνης 

Αρίθµηση Ενεργειών / ∆απανών  

Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιµης 
Ενέργειας/∆απάνης 

Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική, 
Εισαγωγή Καινοτοµίας κ.λ.π. 

Ποσό Πόσο ∆ηµόσιας Επιχορήγησης ανά ∆απάνη/Ενέργεια 
 


