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ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ»
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:
Υποστήριξη της πιστοποίησης των μεταποιητικών, εμπορικών,
παροχής υπηρεσιών και τουριστικών επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα:
 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης της

Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία
Ελέγχου (HACCP)
 ΕΛΟΤ 1801 Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας

ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Προϋπολογισμός του Προγράμματος - Χρόνος υλοποίησης των έργων
Ο ΣΤ΄ κύκλος προκήρυξης καλύπτει το χρονικό διάστημα 2005-2007. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 10.000.000 €.
Το βασικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι το
ΠΔ 98/96, (ΦΕΚ 77/Α/1996) καθώς και ο Ν. 2308/95 και ο Ν. 2244/94.
Το πρόγραμμα προκηρύσσεται σύμφωνα με τον κανόνα για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de minimis).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε
περίοδο τριών ετών.
Η διαχείριση του προγράμματος θα γίνει από τους επτά Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης
(ΕΦΔ).
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 10 Απριλίου 2006
Διάρκεια Υποέργων
Η ολοκλήρωση των υποέργων πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 15 μήνες από την
υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης των έργων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Δράση 2.5.2) έχουν μεταποιητικές, εμπορικές,
παροχής υπηρεσιών και τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από
3 έως 250 άτομα, λειτουργούν τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2003, με μέσο όρο
κύκλου εργασιών της περιόδου 2003-2005 από 30.000 έως 35.000.000 € και η κύρια
δραστηριότητα τους εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους που αναφέρονται στους Πίνακες
1Α, 1Β, 1Γ, σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ
- 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Εξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Δράση 2.5.2)
•

οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας όπως
αυτός προσδιορίζεται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ)του
άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει.

•

Τα εργαστήρια και οι φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης, των οποίων η οργάνωση και η
τεχνική επάρκεια μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπίστευσης σύμφωνα με τα
πρότυπα της σειράς ΕΝ 45000 ή ISO 17025.

•

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO
9001:2000, ΕΛΟΤ 1416 ή ΕΛΟΤ 1801, για επιδότηση του υπάρχοντος συστήματος.
Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η αναβάθμιση της πιστοποίησης από το
ΕΛΟΤ 1416 στο ISO 22000.

•

Επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τις μεταφορές

Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Διευκρινίζεται ότι Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά ιδιωτικές επιχειρήσεις που
ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
α)

Υποβάλλουν μία μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που
παρουσιάζεται στο «Έντυπο Υποβολής Πρότασης» και τους όρους του παρόντος
Οδηγού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτύπων για τα οποία θέλει να πιστοποιηθεί
η επιχείρηση.

β) Για την προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υπογράφουν ιδιωτικό
συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 7.1, με κατάλληλο
Σύμβουλο Πιστοποίησης, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτές
εξειδικεύονται στην ενότητα 6 του οδηγού εφαρμογής ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά
δικό τους προσωπικό, εφόσον τούτο διαθέτει επαρκή κατάρτιση για την ολοκλήρωση
της σχετικής διαδικασίας.
γ)Απασχολούσαν το 2005 από 3 έως 250 άτομα, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και
έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών της τριετίας 2003-2005 από 30.000 έως
35.000.000 €, ο οποίος τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7.2.3 ή
7.2.4.
δ) Λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από την 1-1-2003.
ε)

Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (50%), εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα
πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση.

στ) Εξασφαλίζουν ότι:
•

οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση
αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.

•

δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.

•

τα πιστοποιητικά θα διατηρηθούν εν ισχύ με ίδιες δαπάνες τουλάχιστον για τρία (3) έτη,
διαφορετικά η επιχείρηση θα επιστρέφει το σύνολο της χρηματοδότησης μετά από έλεγχο των
αρμοδίων οργάνων

•

Η επιχείρηση θα συνεργαστεί με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝ για τη διενέργεια των
ελέγχων που προβλέπονται στην ενότητα 9.1.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που θα ενταχθούν
α)

Εφόσον το έργο ενταχθεί, η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης θα γίνει από
Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο είτε από το ΕΣΥΔ είτε από Φορέα μέλος της
συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση. Τα
Πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από τους Φορείς Πιστοποίησης, για να γίνονται
αποδεκτά από τους ΕΦΔ θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το λογότυπο του κατά
περίπτωση Φορέα Διαπίστευσης.

β)

Εφόσον το έργο ενταχθεί, πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της κύριας
επιθεώρησης των Συστημάτων από τον Φορέα Πιστοποίησης, η
επιχείρηση θα
ενημερώσει γραπτώς τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στον αντίστοιχο ΕΦΔ.

γ) Οι Επιχειρήσεις κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης στους Φορείς θα πρέπει να
δηλώνουν ότι είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ», ώστε οι Φορείς να
αποδέχονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. Οι Φορείς
Πιστοποίησης υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Δ/νση πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ
τυχόν ανάκληση πιστοποιητικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τριετίας.
δ) Οι ενταγμένες επιχειρήσεις, οφείλουν να προσκομίσουν, όταν ζητείται, στην Διεύθυνση
Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ, αντίγραφο του πιστοποιητικού και του επίσημου πεδίου
εφαρμογής της διαπίστευσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας πιστοποίησης
που έχει επιλεγεί, είναι διαπιστευμένος για τα αντικείμενα τα οποία αναλαμβάνει να
πιστοποιήσει.
ε) Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων πιστοποίησης, με στόχο τη
βελτίωση του επιπέδου πιστοποίησης, επιτρέπεται η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων και
πιστοποιήσεων από φορείς πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταρτίζεται
κατάλληλη σύμβαση μεταξύ των συνεργαζομένων φορέων, η οποία θα κατατίθεται
στους αρμόδιους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, το
πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από τον διαπιστευμένο κατά την ανωτέρω παρ. (α)
φορέα πιστοποίησης, ενώ το εκδιδόμενο παραστατικό για τη δαπάνη πιστοποίησης, θα
εκδίδεται από τον Φορέα έκδοσης του Πιστοποιητικού.

Προϋπολογισμός των έργων και επιλέξιμες δαπάνες
Για την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 25.000 €.
Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO
22000 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 18.000 €.
Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα
προϋπολογισμού έως 24.000 €.
Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα,
ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000 ενισχύονται έργα συνολικού
προϋπολογισμού έως 30.000 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό που θα εγκρίνεται για κάθε πρόταση καθορίζεται από τις
διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό Αξιολόγησης του Προγράμματος.
Η πρόταση μπορεί επίσης να αφορά ένα ή δύο ή και τα τρία πρότυπα ταυτόχρονα.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ενίσχυσης δίνονται στον
Πίνακα. Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα ποσά:
• δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει
εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο.
• αφορούν το σύνολο της δαπάνης που συνίσταται σε δημόσια δαπάνη (50%) και ίδια
συμμετοχή (50%).

Πίνακας
Επιλέξιμες δαπάνες που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της ενίσχυσης

Κατηγορία δαπάνης

I SO
9001:2000
Μέγιστο
ποσό στον
Π/Υ
του έργου
(σε €)

Πρότυπο
ΕΛΟΤ 1416/
ISO 22000
Μέγιστο
ποσό στον
Π/Υ
του έργου
(σε €)

Πρότυπο
ΕΛΟΤ 1801
Μέγιστο
ποσό στον
Π/Υ
του έργου
(σε €)

IS
O 9001:2000
και ΕΛΟΤ 1416/
ISO 22000
Μέγιστο
ποσό στον
Π/Υ
του
έργου
(σε €)

Αμοιβές Συμβούλων
(Αμοιβή κατάλληλου Συμβούλου
Πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών
πιστοποίησης για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης)
α) Οι επιχειρήσεις του ενδιαφερομένου
και του συμβούλου πιστοποίησης είναι
εγκατεστημένες σε περιοχές που
απέχουν μεταξύ τους έως 100
χιλιόμετρα.

.

έως 15.000

έως 9.000

έως 15.000

έως 18.000

έως 17.500

έως 12.000

έως 17.500

έως 21.000

Δαπάνη πιστοποίησης του
Συστήματος Διαχείρισης της
Ποιότητας

έως 7.440

έως 5.950

έως 6.450

Δαπάνη Αγοράς Προτύπου για το
οποίο ζητείται Πιστοποίηση

60

50

50

100

ΣΥΝΟΛΟ

Έως 25.000

Έως
18.000

Έως 24.000

Έως 30.000

β) Οι επιχειρήσεις του ενδιαφερομένου
και του συμβούλου πιστοποίησης είναι
εγκατεστημένες σε περιοχές που
απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από
100 χιλιόμετρα.
Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται
όταν οι επιχειρήσεις του ενδιαφερομένου
και του συμβούλου πιστοποίησης είναι
εγκατεστημένες, αντίστοιχα, στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή και
αντιστρόφως.

έως 8.900

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας
Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και του Συμβούλου
Πιστοποίησης (φυσικό/ά ή νομικό πρόσωπο/α), σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται
στο Έντυπο (Ε2) Υποβολής Πρότασης (ΑΦΜ κ.λ.π.), όπου θα αναλαμβάνεται η δέσμευση για
την υλοποίηση του έργου από τους συγκεκριμένους συμβαλλόμενους, σε περίπτωση
επιλογής της πρότασης και ένταξης για χρηματοδότηση. Ως περάτωση της συνεργασίας
πρέπει να ορίζεται η λήψη των σχετικών πιστοποιητικών από Διαπιστευμένο Φορέα
Πιστοποίησης, διαφορετικά η πρόταση δεν θα αξιολογείται.
Στην περίπτωση που το συμφωνητικό υπογράφεται από σύμβουλο πιστοποίησης / νομικό
πρόσωπο, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό, το φυσικό/ά πρόσωπο που θα υλοποιήσει το
έργο, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας.
Δικαιολογητικά που σχετίζονται με το Φορέα του έργου
1. Άδεια λειτουργίας, σε ισχύ
 ή, όπου δεν προβλέπεται άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ότι δεν υποχρεούται στην έκδοση άδειας
λειτουργίας για τις δραστηριότητές της και αντίγραφο δήλωσης έναρξης
επιτηδεύματος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης διαχειριστικού έτους 2001.
2. Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας, ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης των
διαχειριστικών ετών 2003, 2004 και 2005 ή ανάλογα ΦΕΚ. Σε περίπτωση
υπερδωδεκάμηνης χρήσης, να γίνει διαχωρισμός, με ευθύνη της επιχείρησης στα
αντίστοιχα έτη.
3. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε5 ή Φ10), συμπεριλαμβανομένου του εντύπου Ε3,
για τα έτη 2003-2004-2005.
4. Αντίγραφα κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης για τα έτη 2003,
2004 και 2005, (Αναλυτική Δήλωση Ε7)
5. Καταστατικό επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις (φωτοτυπία)

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ως συνημμένο υπόδειγμα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ

(1)

:

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2) :
Τόπος γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ.:
Οδός:

Fax :

•
•
•

•

ΤΚ:

Ε-mail:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

•

Αριθ:

(3)

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.
δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του Προγράμματος.
αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει τα πιστοποιητικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη, διαφορετικά επιστρέφει εντόκως την
αναλογούσα χρηματοδότηση μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων.
όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή τα δε φωτοαντίγραφα που
περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι γνήσια αντίγραφα των εις χείρας μας πρωτοτύπων.
Ισχύει ο ακόλουθος Πίνακας Επιχορηγήσεων με το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση
κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Πίνακας Επιχορηγήσεων

Πρόγραμμα – Μέτρο/ Δράση από το οποίο
χρηματοδοτήθηκε η επιχείρηση την
τελευταία τριετία

Αριθμός Υπουργική
Απόφασης Ένταξης

Ημερομηνία Υπουργικής
Απόφασης Ένταξης *

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία … / … /…
Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
(1)
(2)
(3)

(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του Δημόσιου Τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα

