Κριτήρια επιλεξιμοτήτασ
επιχειρήςεων
Επιλζξιμεσ είναι οι επιχειρήςεισ, οι οποίεσ πληροφν αθροιςτικά τα ακόλουθα κριτήρια :
Είναι πολφ μικρζσ ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ, δθλαδι
απαςχολοφν λιγότερουσ απο 10 εργαηόμενουσ υπολογιηόμενουσ ςε ετιςιεσ μονάδεσ
εργαςίασ (ΕΜΕ) και ο Κφκλοσ Εργαςιϊν τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ χριςθσ ι το Ενεργθτικό
δεν ξεπερνά τα € 2 εκατ.
Δεν δραςτθριοποιοφνται ςε μθ επιλζξιμουσ τομείσ, όπωσ αυτοί αναλυτικά περιγράφονται
ςτθ ςυνζχεια «Μθ επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ& Δραςτθριότθτεσ».
Είναι εγκατεςτημζνεσ ςτην Ελλάδα.
Δεν υπάγονται ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία ι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του
εκνικοφ δικαίου που τισ διζπει όςον αφορά τθν υπαγωγι τουσ ςε ςυλλογικι πτωχευτικι
διαδικαςία μετά από αίτθμα των πιςτωτϊν τουσ.
Δεν εκτελοφν δραςτθριότθτεσ που ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ςε Εκνικό,
Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ επίπεδο, ςυμπεριλαμβανομζνου του Χάρτθ των Θεμελιωδϊν
Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του
Ανκρϊπου και των ςυμπλθρωματικϊν πρωτοκόλλων) κεωροφνται παράνομεσ.
Δεν είναι ςε καθεςτώσ αποκλειςμοφ, δηλαδή:
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, βάςει
δικαςτικισ απόφαςθσ, και υπό το πλαίςιο αυτό, τα τελευταία πζντε (5) ζτθ δεν ζχουν
ςυνάψει ςυμφωνία με τουσ πιςτωτζσ, δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ ι τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, όπωσ προκφπτει ςφμφωνα
με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ
κατά τα τελευταία πζντε (5) ζτθ το ι τα πρόςωπα που ζχουν τθν αρμοδιότθτα
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων και ελζγχου, δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που
αφορά τθν επαγγελματικι τουσ ςυμπεριφορά, βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ
δεδικαςμζνου, και θ οποία κα μποροφςε να επθρεάςει τθν ικανότθτά τθσ επιχείρθςθσ να
ανταπεξζλκει ςτισ ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του
προγράμματοσ
κατά τα τελευταία πζντε (5) ζτθ το ι τα πρόςωπα που ζχουν τθν αρμοδιότθτα
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων και ελζγχου, βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ
δεδικαςμζνου, δεν ζχουν καταδικαςτεί για απάτθ, δωροδοκία, ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι
οργάνωςθ, νομιμοποίθςθ εςόδων ι οποιαδιποτε άλλθ παράνομθ δραςτθριότθτα, ςε
βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

δεν είναι, εγγεγραμμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων για τουσ αποκλειςμοφσ, θ οποία ζχει
δθμιουργθκεί και λειτουργεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ)
1302/2008 τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2008 υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ςτοιχεία 2. και 3. δεν
εφαρμόηονται όταν θ επιχείρθςθ μπορεί να αποδείξει τθν φπαρξθ καταλλιλων μζτρων κατά
των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου επί
αυτϊν, που αποτελοφν αντικείμενο των ανωτζρω αποφάςεων.
Μη Επιλζξιμεσ Επιχειρήςεισ και Δραςτηριότητεσ
Δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το παρόν πρόγραμμα, οι επιχειριςεισ των
οποίων θ δραςτθριότθτά τουσ ςχετίηεται με:
√ Παράνομεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ (Κάκε παραγωγι, εμπόριο ι άλλθ
δραςτθριότθτα, θ οποία είναι παράνομθ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ ι τουσ κανονιςμοφσ τθσ
δικαιοδοςίασ τθσ χϊρασ παραγωγισ, εμπορίου ι δραςτθριότθτασ ("Παράνομθ οικονομικι
δραςτθριότθτα").
√ Καπνό και απόςταξθ αλκοολοφχων ποτϊν
√ Παραγωγι και εμπόριο όπλων και πυρομαχικϊν
√ Καηίνο
√ ςτον Τομζα Πλθροφορικισ (Περιοριςμοί): Ζρευνα, ανάπτυξθ ι τεχνικζσ εφαρμογζσ που
αφοροφν θλεκτρονικά προγράμματα δεδομζνων ι λφςεων, οι οποίεσ:
• ςτοχεφουν ειδικά:
i. ςτθν υποςτιριξθ οποιαςδιποτε δραςτθριότθτασ θ οποία περιλαμβάνεται ςτουσ
απαγορευμζνουσ
Τομείσ που αναφζρονται ςτα ανωτζρω ςημεία,
ii. ςτα τυχερά παιχνίδια ςτο διαδίκτυο και ςε απευκείασ ςφνδεςθ θλεκτρονικά καηίνο ι
iii. ςτθν πορνογραφία,
• ζχουν ςκοπό να επιτρζψουν τθν παράνομθ:
i. είςοδο ςε θλεκτρονικά δίκτυα δεδομζνων ι
ii. λιψθ θλεκτρονικϊν δεδομζνων.
√ ςτον Τομζα Επιςτιμθσ Ηωισ (Περιοριςμοί)
Κατά τθν παροχι ςτιριξθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, τθσ ανάπτυξθσ ι τεχνικϊν
εφαρμογϊν που αφοροφν ςε: κλωνοποίθςθ ανκρϊπων για ερευνθτικοφσ ι κεραπευτικοφσ
ςκοποφσ και γενετικά Τροποποιθμζνουσ Οργανιςμοφσ («ΓΤΟ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδφςεων (ΕΤαΕ) κα ηθτεί μζςω τθσ Τράπεηασ, τισ κατάλλθλεσ ειδικζσ διαβεβαιϊςεισ
ςχετικά με τον ζλεγχο των νομικϊν, κανονιςτικϊν και θκικϊν ηθτθμάτων που ςυνδζονται με

τζτοιασ φφςεωσ ανκρϊπινθ κλωνοποίθςθ για ερευνθτικοφσ ι κεραπευτικοφσ ςκοποφσ
ι/και των ΓΤΟ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να αντλθκοφν από τουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ
προσ τισ ςελίδεσ γενικισ ενθμζρωςθσ που παρζχει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδφςεων:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1081&langld=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/microfinance
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

