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«Εκσυγχρονισμός Διεθνών & Εθνικών 
Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών 

Μεταφορών & Υπηρεσιών Μετακόμισης» 
με έργα προϋπολογισμού από 30.000€ έως 180.000€ 

και επιχορήγηση 25%, 45% και 70% 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: έως 20/3/2012 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει: 

- Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

επιχειρηματικότητας. 

- Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών - επιχειρήσεων που 

οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων 

και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές 

υπηρεσίες, 

- Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. 

- Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών 

ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν με τον Κωδικό Δραστηριότητας 49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και 
υπηρεσίες µετακόµισης µε έδρα στην Ελλάδα 
 

Υφιστάμενες 
Επιχειρήσεις 
(με έναρξη 

δραστηριότητας πριν 
την 30/9/2010) 

- Απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο 

από 50εκ. € και ισολογισμό μικρότερο από 43εκ. € 

- Λειτουργούν αδιαλείπτως στα πλαίσια του Ν. 3887/2010, έχοντας σε 

ισχύ τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας (ή έχουν βεβαίωση από την 

αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την 

ανανέωσή της). 

Νέες Επιχειρήσεις 
(με έναρξη 

δραστηριότητας μετά 
την 30/9/2010) 

- Απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο 

από 50εκ. € και ισολογισμό μικρότερο από 43εκ. € 

- Έχουν νομική μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ 

- Λειτουργούν στα πλαίσια του Ν. 3887/2010, έχοντας σε ισχύ τις 

προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας (ή έχουν βεβαίωση από την αρμόδια 

υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). 

Υπό Σύσταση 
Επιχειρήσεις 

- Θα αρχίσουν τη δραστηριότητα τους μετά την 21/12/2011 

- Θα έχουν νομική μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ 

- Θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του Ν. 3887/2010 
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Αναλυτικά οι επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας είναι οι: 
 

49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης 

49.41 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 

49.41.1 Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων 

49.41.11 Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων µε οχήµατα-ψυγεία 

49.41.11.01 Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό ιδιοκτήτη 

49.41.11.02 Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη 

49.41.12  
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου, µε βυτιοφόρα 
οχήµατα ή ηµιρυµουλκούµενα 

49.41.12.01 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό ιδιοκτήτη 

49.41.12.02 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη 

49.41.13  
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς άλλων εµπορευµάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων µε βυτιοφόρα οχήµατα 
ή ηµιρυµουλκούµενα 

49.41.13.01 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό ιδιοκτήτη 

49.41.13.02 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη 

49.41.13.03 Υπηρεσίες µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος 

49.41.14  
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια (που χρησιµοποιούνται από διαφορετικά µεταφορικά 
µέσα) 

49.41.15  Υπηρεσίες οδικών µεταφορών ξηρών εµπορευµάτων χύδην 

49.41.15.01 Υπηρεσίες µεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωµα 

49.41.15.02 Υπηρεσίες µεταφοράς µεταλλευµάτων, πρώτων υλών κλπ µε ειδικά οχήµατα 

49.41.15.03 Υπηρεσίες µεταφοράς τσιµέντου σε σκόνη 

49.41.16 Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς ζώντων ζώων 

49.41.17 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων µε οχήµατα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

49.41.18 Υπηρεσίες οδικών µεταφορών επιστολών και δεµάτων 

49.41.19 Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων 

49.41.19.01 Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη 

49.41.19.02 Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη 

49.41.19.03 Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό ιδιοκτήτη 

49.41.19.04 Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη 

49.41.19.05 Υπηρεσίες µεταφοράς αυτοκινήτων 

49.41.19.06 Υπηρεσίες µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων (µε πλατφόρµα) 

49.41.19.07 Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα 

49.41.2  Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχηµάτων µε χειριστή 

49.41.20  Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχηµάτων µε χειριστή 

 49.42 Υπηρεσίες µετακόµισης 

 49.42.1 Υπηρεσίες µετακόµισης 

49.42.11  Υπηρεσίες µετακόµισης για νοικοκυριά 

49.42.11.01 Υπηρεσίες µεταφοράς οικοσκευών 

49.42.19  Άλλες υπηρεσίες µετακόµισης 

 

Δεν είναι επιλέξιμες: 
- Οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) 

- Οι Κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)  

- Οι αστικές Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες. 

- Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει επιχορηγήσεις του Κανονισμό De Minimis, που υπερβαίνουν 

τις 100.000€, κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη  

- Οι εταιρείες που είναι προβληματικές, βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, ή εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 
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Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ 

Ή ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗ-

ΓΗΣΗΣ 

Α1 
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθµευσης, 
αποθήκευσης και συντήρησης 

100% 

Α2 

Επενδύσεις σε πάγια: 
- Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων 
- Εξοπλισµός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ 
- Εξοπλισµός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων 
- Εξοπλισµός πρατηρίου υγρών καυσίµων (επιλέξιµη για αποκλειστική και 

µόνο χρήση των οχηµάτων της επιχείρησης) 

100% 

Α3 Αγορά αγοράς οικοπέδου 10% 

Α4 ∆απάνες για ΑΠΕ και προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας  
15% και έως 

25.000€ 

Α5 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα κλπ. 10% 

Α6 
∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., 
Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο 
ενός έτους. 

30% 

Α7 

Άϋλες δαπάνες (συνολικά) 
- ∆απάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
- ∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις 
- ∆απάνες συµβούλων και συµβουλευτικών υπηρεσιών: 

� Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου 
� Εκπόνηση µελετών και ερευνών 
� ∆ηµιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά 
� Παροχή υπηρεσιών για τη συµµετοχή της επιχείρησης σε e-

marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου 
� Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.) 

20% 
 
 
 

Έως 4.000€ 
Έως 6.000€ 
Έως 8.000€ 

 
 

Έως 6.000€ 
ανά πρότυπο 

70% 

Β1 Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι προδιαγραφές 
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθµό προστασίας του 
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων µε περιβαλλοντική βελτίωση. 
Σηµειώνεται ότι επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και 
όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου µεταφορικού µέσου. 

Έως 12.000€ 

Β2 ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους 
πρόσθετου προσωπικού, εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε 
αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισµού 800/2008 (άρθρο 40). 
Αφορά σε πρόσθετες δαπάνες, ως προς τις ΕΜΕ του 2010. 

Έως 30% 

Β3 Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις (υπό 
σύσταση µικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει µια 
διαχειριστική χρήση µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος) για 
µέγιστο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (άρθρο 14). πχ ενοίκια, συνδροµές 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες µισθοδοσίας, υπηρεσίες 
νοµικής / διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής 
νοµικής µορφής/αλλαγή έδρας, κλπ) 

Έως 25% 

25% για 
νέες & 
υπό 

σύσταση 
 

ή 
 

45% για 
υφιστά-
µενες 
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Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Επιλεξιμότητα Δαπανών: Ως ημ/νία επιλεξιμότητας των Δαπανών της κατηγορίας Α (δαπάνες Α1 

έως Α7), ορίζεται η 21/12/2011 και μετά. Ως ημ/νία επιλεξιμότητας των Δαπανών της κατηγορίας 

Β (δαπάνες Β1 έως Β3) ορίζεται η ημ/νία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και μετά. Ο 

ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες. 
2. Χορήγηση Προκαταβολής: Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση 

προκαταβολής, μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει 

ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία 

εκδίδεται με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες. 

3. Ενδιάμεσες Καταβολές Επιχορήγησης:  Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης είναι 

δυνατόν να υποβληθούν δύο (2) φορές. Μία με την εκτέλεση του 40% και μία με την εκτέλεση του 

80%, τουλάχιστον, του οικονομικού αντικειμένου. Κάθε Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - 

Πιστοποίησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην 

υλοποίηση του επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί. Ο δικαιούχος 

όμως, έχει και δικαίωμα αίτησης Συνολικής Πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή 

Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης. 

4. Διατήρηση Απασχόλησης: Υπάρχει η υποχρέωση για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού 

και μέχρι ένα (1) έτος από την απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Το υφιστάμενο προσωπικό 

υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των 

ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από 

Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 

2010 (οικονομικό έτος 2011) και από τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο 

έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το μήνα ολοκλήρωσης του 

έργου, όσο και ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται οι 

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, 

το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισμό του 

προσωπικού. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει 

το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής μείωσης του 

υφιστάμενου προσωπικού. 

5. Διευκόλυνση ΑΜΕΑ: Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες 

υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό 

είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι 

ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 

ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.). Οι 

υποδομές για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο αλλά 

μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα πρέπει να διαπιστωθεί 

κατά την πιστοποίηση.  

6. Τροποποιήσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου:  Είναι δυνατή η τροποποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου έως δύο (2) φορές. Επίσης προβλέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών 

των δαπανών έως ποσοστό 25% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας όμως 

υπ’ όψιν τα όρια και τους περιορισμούς του κανονισμού του προγράμματος. Οι δαπάνες για 

ΑΜΕΑ δεν δύναται να τροποποιηθούν, ούτε να μειωθεί το φυσικό αντικείμενο τους. 

7. Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων 

επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία 

έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής, της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της 

αίτησης συμμετοχής στη Δράση. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών 

και για καθαρά λόγους ανωτέρας βίας προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον παράτασης για τρεις (3) 

μήνες. 


