
Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στην

πρόσκληση

Μια εταιρεία/κοινοπραξία είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση εάν πληροί όλες τις

παρακάτω προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

Συνιστά νομική οντότητα του ιδιωτικού τομέα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε,

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση ή

Κοινοπραξία των παραπάνω.

Τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Η εταιρεία/κοινοπραξία δραστηριοποιείται στην ελληνική Επικράτεια και διαθέτει

ελληνικό ΑΦΜ.

Η εταιρεία/κοινοπραξία διεξάγει οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην

ελεύθερη αγορά.

Η εταιρεία/κοινοπραξία απασχολεί με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς ή έχει

εγκατάσταση ή διαχειρίζεται εγκατάσταση στην οποία απασχολούνται:

1. i) από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) άτομα ή

2. ii) από διακόσια πενήντα (250) άτομα και άνω

Η εταιρεία/κοινοπραξία δεν δραστηριοποιείται σε κάποια από τις παρακάτω μη

επιλέξιμες δραστηριότητες:

1. σε τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

2. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

3. στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (για περισσότερα, βλ.

Οδηγό Προγράμματος)

4. σε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη (για περισσότερα, βλ. Οδηγό

Προγράμματος)

5. σε δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας

διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες

οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών καθώς και δραστηριότητες

εξωχώριων οργανισμών

6. σε δραστηριότητα που σχετίζεται με ορυκτά καύσιμα (για περισσότερα, βλ. Οδηγό

Προγράμματος)
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7. σε δραστηριότητα που σχετίζεται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

8. σε δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί

να βλάψει το περιβάλλον

Η εταιρεία/κοινοπραξία

1. κατατάσσεται στην Γ' Κατηγορία (χαμηλής) επικινδυνότητας σύμφωνα με

το άρθρο 10 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

(ΚΝΥΑΕ, ν. 3850/2010, Α' 84).

2. κατατάσσεται στην Β' ή Α' Κατηγορία (μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας)

ή, παρότι ανήκει στην Γ' Κατηγορία, περιλαμβάνει επιμέρους εργασίες και

εκμεταλλεύσεις υψηλότερης επικινδυνότητας, και ο χώρος φύλαξης μπορεί

να λειτουργεί σε εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από την παραγωγική

διαδικασία της επιχείρησης και είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την

έκθεση επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χημικούς,

βιολογικούς παράγοντες.

3. είναι βιομηχανία/βιοτεχνία και ο χώρος φύλαξης μπορεί να λειτουργεί σε

εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία της

επιχείρησης και είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την έκθεση

επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς

παράγοντες και δεν υφίσταται σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων

άλλη βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση.

4. ασκεί δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της υπ' αρ.

172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 354) και διαθέτει

διοικητικές υπηρεσίες εκτός των προβλεπόμενων ζωνών επιπτώσεων.

Στην εταιρεία/κοινοπραξία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της κύρωση, με τελεσίδικη ισχύ, για παράβαση της

νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως των

διατάξεων του κώδικα νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ)

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, καθώς και των κατ'

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων την υποβολή της

αίτησης για ένταξη στην Δράση.

Λειτουργεί νόμιμα και συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική

περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον της ζητηθεί, το κατάλληλο



έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη

δραστηριότητά της (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας

γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη

περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.λπ.).

Είναι ενεργή, δεν τελεί σε αδράνεια, εκκαθάριση, πτώχευση, ή αναγκαστική

διαχείριση, ούτε έχει ανασταλεί ο ΑΦΜ της για οποιαδήποτε αιτία, όπως αυτό

προκύπτει από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

Δεν έχει λάβει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή έχει λάβει ενισχύσεις ήσσονος

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013,

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα Δράση, μέχρι το ποσό

των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)

προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του έννομου

δικαιώματος της ενίσχυσης.

Στην εταιρεία/κοινοπραξία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής δεν

έχουν επιβληθεί

1. Τρεις (3) τελεσίδικες πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία

2063/Δ1632/2011 (Β' 266) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει, ως

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή

2. Δύο (2) τελεσίδικες πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν

αθροιστικά από δύο (2) διενεργούντες ελέγχους.


