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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την 

αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 

ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. 

ΑµεΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και 

αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και 

ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες 

ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις 

Προόδου) 

Εκθέσεις προόδου υλοποίησης του έργου του δικαιούχου που 

αποστέλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ για τον επιτόπου έλεγχο και πιστοποίηση 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου του. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 

από τον λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση 

καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν 

στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής 

στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους 

µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες 

σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 

έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή 

απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη 

διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον 

κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών 

αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια 

των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε 

παρόµοια δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον 

προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας 

ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του 

δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31
ης

 Μαρτίου 2004, 

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής 
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συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής 

του από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η 

οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για 

την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των 

καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι 

δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν 

µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Eυρ. Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την 

Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη 

χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε 

τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» 

και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» 

και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδροµή 

του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται 

από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε διάλογο µε την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το 

οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του 

προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου 

Συνοχής. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 

παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία 

ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και 

εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε 

δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης 

δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά 

από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να 

πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να 

παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και 

οικονοµική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει 

εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή 

τµήµατός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται 
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µετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης 

ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας 

διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

€ Ευρώ 

Ιδιωτική συµµετοχή 

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση 

ενός υποέργου και υπολογίζεται ως το άθροισµα ίδιας συµµετοχής και 

δανεισµού 

Ίδια συµµετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) πόρων ένας 

∆ικαιούχος για την υλοποίηση του έργου 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα: το πληροφοριακό σύστηµα του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο οποίο καταχωρούνται τα 

δεδοµένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του 

επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τα 

έντυπα, που µε ευθύνη της ∆Α ή του ΕΦ∆ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 

ΟΠΣΕ/ΥΠΟΙΑΝ Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Ενισχύσεων: Σύστηµα που θα αναπτύξει 

και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος για την εφαρµογή και παρακολούθηση 

των ενισχύσεων που θα διαχειριστεί, το οποίο θα είναι πλήρως 

προσβάσιµο στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει 

από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή 

ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό 

αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Πράξη/Εργο ΕΠΑΕ Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του 

οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε 

κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και 

υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο 

σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου 

ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε 

εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται 

οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 

14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β) όπως ισχύει.  

Φορέας χρηµατοδότησης Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος 

έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον 
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ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων. 

Φορέας της Επένδυσης/Φορέας 

υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο 

των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης. 
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«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ»  

 

Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποτελεί µια 

επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ), και επιδιώκει τον µετασχηµατισµό 

της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή 

διαφοροποιηµένα προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την 

ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την 

παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση 

γνώσης και καινοτοµίας. 

Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του ανωτέρω γενικού στόχου, υλοποιείται 

το πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που αποσκοπεί 

µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθµιση του τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων και στη δηµιουργία νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράµµατος  «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:  

o Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 

o Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των 

«παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέµενης αξίας.  

o Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της 

παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε έµφαση 

στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των 

ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

o Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως 

προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες 

µορφές.  

o Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων µεταποιητικών 

επιχειρήσεων.  
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o Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (µεταποιητικών 

υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών 

σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην 

εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.  

o Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.  

o Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του 

περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.  

o ∆ιατήρηση για τις υφιστάµενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και 

δηµιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.  

 

Το ΥΠΟΙΑΝ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για 

ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Οδηγού ο οποίος 

θέτει το πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των 

έργων. 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν και να 

περιλαµβάνουν ( αναµενόµενα ) αποτελέσµατα σύµφωνα µε τους ανωτέρω 

γενικούς και ειδικότερους στόχους του προγράµµατος.  

 

Ενδεικτικές ενέργειες των εν δυνάµει επιχειρηµατικών σχεδίων είναι:   

• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων ή και 

υπηρεσιών. 

• Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισµού των 

επιχειρήσεων1. 

• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηµατικής υπεργολαβίας. 

• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών. 

• ∆ιαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης. 

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηµατικότητας ή νέων 

δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριµµάτων, παραπροϊόντων 

κλπ. 

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτοµιών (τεχνολογικών 

και µη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,  

• Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης 

                                                
1 Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αφορούν:  

α) ενισχύσεις δραστηριοτήτων που συνδέονται µε εξαγωγές, και ιδίως ενισχύσεις που 
συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη συγκρότηση ή τη λειτουργία 

δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική 

δραστηριότητα. 

β) ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίµηση χρήση εγχώριων προϊόντων 

έναντι των εισαγόµενων. 
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Επίσης πρόσθετες επιλέξιµες ενδεικτικές ενέργειες, αλλά συνδυαζόµενες 

τουλάχιστον µε µια εκ των ανωτέρω είναι οι ακόλουθες: 

• Ενσωµάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη και 

πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προµήθεια και 

εγκατάσταση συστηµάτων και εξοπλισµού προστασίας του περιβάλλοντος και  

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

• Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε οργανωµένη επιχειρηµατική περιοχή 

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων (S/W & H/W), 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου κτλ.  

• Βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της επιχείρησης.  

Σηµειώνεται ότι η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης 

µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεση παραγωγική, 

χρηστική ή/και εµπορική εφαρµογή». Επίσης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της 

ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 σχετικά µε 

την πολιτική για την καινοτοµία, η έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνει τόσο την 

τεχνολογική όσο και την µη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτοµία. 

Συνεπώς, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα 

διαδικασία ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην 

τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός 

οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές). 

Η Καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το παρόν πρόγραµµα µπορεί να είναι 

Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων 

τεχνολογιών), αλλά και µη Τεχνολογική (εφαρµογή µιας καινοτόµου ιδέας µη 

τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια, επισηµαίνεται 

ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί µία πρόταση ως καινοτοµική, δεν είναι 

αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή µε ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα. 

 

 

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ 

(∆ηµόσια ∆απάνη), το οποίο κατανέµεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για 

τις υφισταµένες επιχειρήσεις και κατά 30% δηλ. 60.000.000,00€ για τις νέες και 

υπό σύσταση επιχειρήσεις. Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης ολόκληρου του 

ποσού από τις υφισταµένες επιχειρήσεις, το αδιάθετο ποσό θαι µεταφέρεται 

στις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και αντιστρόφως. Η χρηµατοδότηση 

γίνεται από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:  
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1. Ποσό 65.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄ 

αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από 

το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος 

(CC1 GR161 PO001). 

2. Ποσό 50.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που 

εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για 

κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).  

3. Ποσό 60.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-

Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 

5337/26-10-2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 

GR161UPO008) 

4. Ποσό 5.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-

Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 

/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 

GR161UPO008).  

5. Ποσό 15.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ 

Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το 

ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001). 

6. Ποσό 5.000.000,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 

5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 

GR161UPO002). 

 

 

3 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η δράση «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» θα υλοποιηθεί από τη 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (∆ΜΜΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα  του  Επιχειρησιακού  

Προγράµµατος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δύο 

αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε 

βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 
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4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του 

προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι: 

- Ο Ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009) «Τροποποιήσεις επενδυτικών 

νόµων και άλλες διατάξεις», 

- ο Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «∆ιαχείριση, Έλεγχος και 

Εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013» όπως εκάστοτε ισχύει, 

- Ο Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α / 2010) 

- ο Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114/Α/1995), 

- ο Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168/Α/1994) όπως ισχύει, 

- την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 14053/ΥΠΑΣΥ∆ 

1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.08) όπως ισχύει, 

- ο Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211Α) 

- το Π.∆.98/1996 (ΦΕΚ 77Α)   

- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 

2008 (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα τα 

Άρθρα 13, 14, 27, 40, 41. 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1083/2006 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισµός 

παρεµβάσεις  ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, αντικαθιστά τον Καν. 1260/1999) 

- ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής (Κανονισµός για τη 

θέσπιση κανόνων για την εφαρµογή των 1083/2006 και 1080/2006 

κανονισµών).  

-  Ο Κανονισµός (ΕΚ)1080/2006 (Κανονισµός για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης , αντικαθιστά τον Καν. 1783/99), 

Σηµειώνονται επίσης τα εξής:  

1. Τα παρεχόµενα από το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή 

χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων 

επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, µετά την ολοκλήρωση του 

έργου, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών. 

2. Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των στρατηγικών 

µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 5 προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ & 4 

ΠΕΠ Μεταβατικής Στήριξης). 

3. Ο συνολικός προϋπολογισµός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων 

σύµφωνα µε την κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους σε 

κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αποτυπώνονται στο Κεφ. 2. Στην 

παραπάνω διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο οι προτάσεις που 

έλαβαν τουλάχιστον το 50% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. Στο 
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πρόγραµµα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την µεγαλύτερη 

βαθµολογία µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ανά επιχειρησιακό 

πρόγραµµα. ∆ηλαδή, η βαθµολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, αλλά 

όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη µιας πρότασης στο πρόγραµµα. Το 

πρόγραµµα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις. 

4. Στη γενικότερη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη 

µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της 

προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να 

λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό ΕΚ 

1083/2006 της Ε.Ε..  

5. Θα πρέπει να τηρηθούν από τους δικαιούχους οι απαιτήσεις δηµοσιότητας,  

όπως απορρέουν από τον σχετικό Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006.  

6.  Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του 

Γενικού Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, σχετικά µε 

την  πρόβλεψη προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ). 

7. Κριτήρια διαχωρισµού από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): Το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των 

Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά 

συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III & V). Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά 

χρηµατοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και 

το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων. Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά 

την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραµµα επιχείρηση 

εµπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο απεντάσσεται και η 

τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση επιστρέφεται εντόκως.  

 

 

5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης 

στο πρόγραµµα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα 

παρακάτω: 
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• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο 

πρόγραµµα. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο παρόν Πρόγραµµα. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και φυσική υποβολή φακέλων 

προτάσεων και δικαιολογητικών. 

• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 

• Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει µε φθίνουσα 

βαθµολογική κατάταξη µέχρι εξαντλήσεως των διατιθέµενων πόρων ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 του 

παρόντος Οδηγού. 

• Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους 

υποψηφίους. 

 

 

6 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 

6.1  Επιλέξιµες επιχειρήσεις 

 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 

επιχειρήσεων:  

Α) Υφιστάµενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινοµούνται σε 

έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως περιγράφονται 

στον πίνακα των επιλέξιµων κλάδων ΚΑ∆ (Παράρτηµα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την 

δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως 

από τότε. Επιλέξιµες θεωρούνται οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, 

ΟΕ, οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί.  

 

 

 

Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

(start-up επιχειρήσεις)  

• Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που 

δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινοµούνται σε έναν από τους 

επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως περιγράφονται στον πίνακα 

των επιλέξιµων κλάδων ΚΑ∆ (Παράρτηµα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την 
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δραστηριότητά τους µετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από 

τότε. Επιλέξιµες θεωρούνται οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, 

ΟΕ, οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί. 

• Υπό σύσταση επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν 

φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία 

επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις στους τοµείς 

της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι 

επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής του προγράµµατος µε βασικό αντικείµενο δραστηριοτήτων που 

θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆. Βασική 

προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατοµική επιχείρηση ή συνεταιρισµό και θα τηρούν 

βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της 

αναλογούσας επιχορήγησης. 

• Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τοµέα της 

µεταποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν σε 

µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους 

ΚΑ∆. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την 

πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατοµικές 

επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας 

δραστηριότητας στη ∆ΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους 

επιλέξιµους ΚΑ∆. 

 

Υπογραµµίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει µία µόνο 

πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), 

περισσοτέρων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, 

απορρίπτονται όλες (εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης 

εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηµατοδότηση προηγούµενης πρότασης που 

υποβλήθηκε από την επιχείρηση).  

Επίσης υπογραµµίζεται ότι κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα 

συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση στο παρόν πρόγραµµα. Σε περίπτωση 

συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι 

προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο  συµµετέχει, θα 

απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. 

Τέλος, προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3. 
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6.2 Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη 

Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη 

Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις, και οι υφιστάµενοι συνεταιρισµοί 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. 

Αποκλείονται τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, 

σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.  

Το αντικείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (είτε για υφιστάµενη είτε για νέα 

είτε για υπό σύσταση επιχείρηση) πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν 

από τους κωδικούς Κ.Α.∆. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που 

αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των τοµέων της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ.. Οι κωδικοί αυτοί θα 

πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή στη βεβαίωση 

έναρξης επιτηδεύµατος ή στα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης 

(π.χ. Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας2. 

Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης 

(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) 

και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

 

 

6.3 Προϋποθέσεις  Επιλεξιµότητας: 

 

Α) Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι υφιστάµενες επιχειρήσεις, 

για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

1. Έχουν δραστηριότητα, η οποία ταξινοµείται σε έναν από τους επιλέξιµους 

κλάδους του πίνακα ΚΑ∆ που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

2. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της 

δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.   

                                                
2  Η επιλεξιµότητα των κωδικών Κ.Α.∆. 2008 δύναται να προκύπτει και µε την δήλωση 

µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση 

των παλαιών κωδικών δραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) 

χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου. 
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3. Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών 

επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του 

Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008, οι οποίες για δύο συνεχόµενες 

χρήσεις (2008, 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτοµα µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν απολέσει την 

ιδιότητα της µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 

4 του ανωτέρου κανονισµού. Στο Παράρτηµα Ι του Παρόντος Οδηγού 

αναφέρεται ο ορισµός της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης. 

4. Η επιχείρηση πρέπει να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση, να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.   

5. Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νοµίµως, δηλαδή να 

έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου 

αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία ότι έχει 

υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). Βιοµηχανικές ή 

βιοτεχνικές µονάδες που στερούνται νόµιµης άδειας λειτουργίας ή νόµιµου 

απαλλακτικού από αυτήν καθώς και βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µονάδες 

των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν κάνει αίτηση για 

έκδοση νέας άδειας λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του 

προγράµµατος, απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραµµα.  

6. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του 

επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στον 

παρόντα Οδηγό.  

7. Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν 

έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 

υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου 

όσο και τις επιµέρους ενέργειες. 

8. ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, παραγγελίες µε 

προκαταβολή, έκδοση τιµολογίων, δελτίων αποστολής, συµβάσεις κτλ).  

9. 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 κ.λ.π.). 
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10. Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων 

ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και 

ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του 

Οδηγού). Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηµατοδοτούνται, 

στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι 

εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραµµα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εµπίπτει 

στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν 

χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.  

11. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σηµεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων 

γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτηµα II). 

12. Υφιστάµενες Επιχειρήσεις µε έναρξη πριν από το 31/12/2007, που 

εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό 

µέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων (ζηµίες) δεν είναι επιλέξιµες 

για χρηµατοδότηση (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).  

 

Β) Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι νέες και υπό σύσταση (start-

up) επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

1. Έχουν δραστηριότητα  ή επιθυµούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η 

οποία ταξινοµείται σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του πίνακα ΚΑ∆ 

που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

2. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της 

δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.   

3. Επιλέξιµες νέες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του 

Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008, οι οποίες για δύο συνεχόµενες 

χρήσεις απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτοµα µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) 

και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν απολέσει την ιδιότητα της 

µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 4 του 

ανωτέρου κανονισµού. Στο Παράρτηµα Ι του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται 

ο ορισµός της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης. 

4. Η νέα επιχείρηση πρέπει να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση, να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.   

5. Οι νέες επιχειρήσεις, καθώς και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσκοµίσουν την άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωµή του έργου.  
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6. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του 

επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στον 

παρόντα Οδηγό.  

7. Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν 

έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 

υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου 

όσο και τις επιµέρους ενέργειες. 

8. ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, παραγγελίες µε 

προκαταβολή, έκδοση τιµολογίων, δελτίων αποστολής, συµβάσεις κτλ).  

9. 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 κ.λ.π.). 

10. Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων 

ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και 

ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του 

Οδηγού). Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηµατοδοτούνται, 

στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι 

εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραµµα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εµπίπτει 

στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν 

χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.  

11. Η  υπό σύσταση επιχείρηση , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο 

µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

•••• να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα 

πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, 

ΟΤΑ κ.α.), 

•••• να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

να µην αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, να µην εκκρεµεί σε βάρος 

της ανάκτηση ενίσχυσης . 

•••• να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήµερη, 
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•••• να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να 

είναι στην Ελλάδα, 

•••• να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται). 

 

Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε µία από τις 

παραπάνω δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες 

προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στο πρόγραµµα. Η µη 

ικανοποίηση κάθε µίας εξ’ αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισµού της 

πρότασης. Συνεπώς η µη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη 

τεκµηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης 

η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.  

 

 

 

 

 

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

ενισχύονται έργα προϋπολογισµού από 50.000,00€ έως 400.000,00€ (µη 

περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

Με την ολοκλήρωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί 

τους στόχους του προγράµµατος. 

Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, το ύψος του 

προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση 

δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2007, 2008 και 2009 ή κατά περίπτωση 

διετίας ή τουλάχιστον της µίας πλήρους και ολοκληρωµένης διαχειριστικής 

χρήσης).  

 

 

8. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ  

 

Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης  καθορίζεται από τον τόπο 

υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται ως εξής: 

 

• Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς 
o Αττικής  
o της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 

Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), 
o της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου),  
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o της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, 
Βοιωτίας, Ευρυτανίας) 

• Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων) 
o τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου),  
o τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, 

Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), 
o της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας) 
o της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), 

• Στο 45% του  επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, 

∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου),  
o της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 

Θεσπρωτίας),  
o της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου),  
o καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 
 

Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, θα 

καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η 

οποία αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον παρόντα οδηγό.  

Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή και τραπεζικό 

δανεισµό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού.  

 

«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 35% έως 45% 

Εν δυνάµει Τραπεζική Συµµετοχή  Το υπολειπόµενο 
ποσοστό 

 

Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού 

δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή 

δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της 

µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.  

 

Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και µέσω αλληλόχρεου 

λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω 

λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για 

την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του 
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δανείου. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε 

κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη 

του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης, είναι υποχρεωµένη να 

προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής 

σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου 

λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι 

χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα 

έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς 

και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου.  

 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν 

επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την 

παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα  αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της 

επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί 

η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού 

δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να 

προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο 

φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράµµατος. ∆εν είναι 

επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων. 

 

Σε περίπτωση που η επένδυση πραγµατοποιηθεί σε δύο τοποθεσίες, 

αυτές υποχρεωτικά οφείλουν να βρίσκονται σε περιοχή µε το ίδιο 

ποσοστό επιχορήγησης ως ανωτέρω ορίζεται, στην ίδια Περιφέρεια και 

δεν ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ. .  

 

Επισηµαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος 

είναι η διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος 

από την ολοκλήρωση του έργου. Το υφιστάµενο προσωπικό 

υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική 

∆ήλωση 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 2009 (οικονοµικό έτος 2010) 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 
∆ηλώσεις (ΑΠ∆), οι θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, 
το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον 
υπολογισµό του προσωπικού. 
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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. Στην 

περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό µείωσης δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης. 

 
 
 

9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε:  

•••• ∆εκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης 
της επιχείρησης µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το 

αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί 
πρόσθετη παράταση τριών µηνών µόνο σε περιπτώσεις τεκµηριωµένης 
ανωτέρας βίας.   

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο Κεφ. 14 του παρόντος οδηγού.  

 

 

10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

Κατηγορίες Επιλέξιµων Ενεργειών - ∆απανών 

Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) αρ.800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την 

κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά 

κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης (ΓΑΚ).  

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο παρόν 

Πρόγραµµα. 

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την 

επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε τις 

παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή 

ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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1 ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων 20% 

2 

Προµήθεια µηχανηµάτων, εξοπλισµού και 

λογισµικού 

- ∆απάνες για ΑΠΕίµόνο για τις νέες και υπό 

σύσταση επιχειρήσεις)  

100% 

15% 

3 Αγορά τεχνογνωσίας 10% 

4 

∆απάνες απασχόλησης πρόσθετου 

προσωπικού- εργαζοµένων σε µειονεκτική 

θέση 

60.000€ 

5 

∆απάνες για τη µετεγκατάσταση 

υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων σε 

ΒΕ.ΠΕ. 

10% 

6 

Άυλες δαπάνες (συνολικά) 

- Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και 

διοίκησης έργου 

- Εκπόνηση µελετών και ερευνών 

- Μελέτη και πιστοποίηση Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης (Ποιότητας, δοκιµών κ.α.) 

20% 

4.000€ 

10.000€ 

10.000€ έκαστη 

 

 

10.1   ∆απάνες για την ανέγερση / επέκταση / διαµόρφωση κτιρίων και 

χώρων 

 

Οι δαπάνες ανέγερσης/διαµόρφωσης/επέκτασης κτιρίων και χώρων επί 

ακινήτων/οικοπέδων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό 

δικαιούχο της ενίσχυσης δεν δύναται να είναι µεγαλύτερες από το 20% του 

συνολικά υποβαλλόµενου προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού 

σχεδίου-πρότασης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν: 

•••• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των 

κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες 

εξυπηρετούν το ειδικό σκοπό συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων 

του προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές 

εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιµοποιηθούν για 

την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού 

και λοιπού εξοπλισµού ή για χώρο µεταφόρτωσης ή προσωρινής 

αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης και θα 

βρίσκονται εντός του χώρου της επένδυσης. Οι δαπάνες αυτής της 

κατηγορίας περιλαµβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών 
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για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την επέκταση / 

διαρρύθµιση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων όπως, 

αναγκαίες βάσεις εγκατάστασης µηχανηµάτων, χωρίσµατα κλπ. 

Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφάλειας. 

∆απάνες για την δηµιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο 

εγκατάστασης π.χ. ηλεκτρισµού, νερού, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού 

αερίου καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης µε τα δίκτυα αυτά. ∆απάνες για 

λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως δηµιουργία ανελκυστήρων, 

εγκαταστάσεις θέρµανσης – κλιµατισµού κλπ. (κόστος υλικών και 

εργασιών). 

• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των 

κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες 

στοχεύουν να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ σύµφωνα 

µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) (βλ. 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω 

αναφερόµενες προϋποθέσεις και συνθήκες. Οι δαπάνες αυτής της 

κατηγορίας περιλαµβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών 

για την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως 

ασφαλτόστρωση, επικάλυψη µε πλάκες πεζοδροµίου κλπ.). 

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση 

ότι  αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των 

ΑµεΑ, σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για 

όλους» του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρώην 

ΥΠΕΧΩ∆Ε) (βλ.  http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η 

έκδοση οικοδοµικής άδειας ή όποιας άλλης µορφής έγκρισης εργασιών 

(Παράρτηµα IV) εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση 

απαλλαγής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.  

Σηµειώνεται ότι  

• Οι δαπάνες για ανέγερση κτιρίου είναι επιλέξιµες µόνο όταν 

αφορούν ανέγερση κτιρίου σε ΒΕ.ΠΕ. 

• ∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη για διαµόρφωση γραφείων, για 

αγορά επίπλων και για αγορά οικοπέδων . 

 

Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης 

ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται 

από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Στις περιπτώσεις 
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που η µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει 

συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση ότι θα προσκοµίσει, προκειµένου να λάβει οποιοδήποτε µέρος της 

επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική 

καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί 

του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου 

το µισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία 

υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

 

 

10.2  ∆απάνες για επενδύσεις σε πάγια 

 

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και 

εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου 

Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού και ειδικών εγκαταστάσεων ο οποίος 

αφορά χώρους παραγωγικούς και  αποθηκευτικούς  στην Ελλάδα : 

� Κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού (π.χ. αεροσυµπιεστές, ηλεκτρικοί 

πίνακες) παραγωγής. Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµες 

δαπάνες για προµήθεια αναλώσιµων υλικών, µικροεργαλείων, ανταλλακτικών.   

� Εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας. 

� Εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης. 

� Εξοπλισµού CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory). Στα CAD, CAM, και 

CIM υπολογιστικά συστήµατα περιλαµβάνονται τόσο το hardware και από το 

λογισµικό (software).  

� Συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης 

αποθηκών συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για τη  

δηµιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του 

βιοµηχανοστασίου. 

� Εξοπλισµού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου και 

γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (B2B ή 

B2C, ανάλογα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης). 

� Εξοπλισµού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, 

διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection,  CRM, ERP,  κ.λ.π.). 

� Εξοπλισµού µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός 

της επιχείρησης όπως αναβατόρια, clark, περονοφόρα, κ.λ,π. 

� Μηχανογραφικού εξοπλισµού π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές. 

� Εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). ∆εν 

συµπεριλαµβάνονται τέλη ή συνδροµές σύνδεσης. 
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� Εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήµατα αυτόµατης 

σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιµολόγησης προϊόντων – 

εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

� Εξοπλισµού η εγκατάσταση εξοπλισµού µε χρήση Α.Π.Ε. (επιλέξιµες µόνο 

για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) για την υποκατάσταση ενεργειακών 

αναγκών από συµβατικές πηγές ενέργειας. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για 

εγκατάσταση µικρής κλίµακας Α.Π.Ε. δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 15% του 

προϋπολογισµού του έργου. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από 

ΑΠΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων 

της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη 

της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από 

ΑΠΕ.  

 

Επισηµαίνεται για τον εξοπλισµό ότι : 

� Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού, περιλαµβάνουν :  

� το κόστος αγοράς αυτού  

� το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του  

� το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του 

� Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αµεταχείριστος και στην κυριότητα της 

επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν 

σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προµηθευτή.  

� ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους, τέλη, 

έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού. 

� Με την απόκτηση του εξοπλισµού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον 

εξοπλισµό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή 

αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της 

επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της 

τουλάχιστον επί µια 3ετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

 

 

∆απάνες προµήθειας λογισµικού 

Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς, 

εφαρµογής, παραµετροποίησης, και εκπαίδευσης προσωπικού για την 

προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου λογισµικού για την 

αυτοµατοποίηση της παραγωγής, των επιχειρηµατικών και οικονοµικών 

διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων, τη διασύνδεση 

των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- 

business και e-marketing, τη σύνδεση σε e-marketplaces, την ανάπτυξη 



 28

συστηµάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και 

εφαρµογή ERP και CRM κ.λ.π. 

Επισηµαίνεται για το λογισµικό ότι :  

� Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν 

παραµετροποίησή του λογισµικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του 

προσωπικού µέχρι και 10% του κόστους αγοράς του λογισµικού. 

� Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι  καινούργιο και η 

επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του 

προµηθευτή µαζί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης.  

� ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή 

λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση. 

� ∆εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον 

λογισµικό στην επιχείρηση. 

� Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το 

λογισµικό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή 

αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της 

επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της 

τουλάχιστον επί µια 3ετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

� Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε 

πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

ατόµων µε αναπηρία  σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες 

µετατροπής είναι επιλέξιµες).  

 

∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας:  

Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα 

πραγµατοποιηθούν για την απόκτηση, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης 

τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά, άδεια χρήσης, royalties κ.λ.π.), για την υλοποίηση 

των προτεινόµενων έργων. Η αποκτούµενη τεχνογνωσία θα πρέπει να 

συνδέεται µε τη µορφή και τους στόχους του σχεδίου και να συνοδεύεται από 

τα απαιτούµενα παραδοτέα όπως π.χ. Σύµβαση της επιχείρησης µε τον οίκο 

παροχής της τεχνογνωσίας θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ και εγγραφή στο 

βιβλίο παγίων (βλέπε σχετικό πίνακα παραδοτέων στον Οδηγό Υλοποίησης).  

 

∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. 

Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν  

• την αποσυναρµολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισµού από 

τον υφιστάµενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα 

δίκτυα παροχής, αποσυναρµολόγησης, συσκευασίας του υφιστάµενου 

εξοπλισµού) 



 29

• την µεταφορά του υφιστάµενου παραγωγικού εξοπλισµού στο νέο χώρο 

εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης – εκφόρτωσης 

στα µεταφορικά µέσα) 

• την εγκατάσταση του υφιστάµενου παραγωγικού εξοπλισµού στο νέο 

χώρο εγκατάστασης (κόστος, συναρµολόγησης, σύνδεσης µε τα δίκτυα 

παροχής, ρύθµισης του υφιστάµενου εξοπλισµού, των απαιτούµενων 

υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του). 

 

Τέλος σηµειώνεται ότι δαπάνες που αφορούν την  διευκόλυνση 

προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ ∆ΕΝ δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία 

δαπανών ή να µειώνεται  το φυσικό αντικείµενο τους.  

 

10.3 ∆απάνες για Άυλες Επενδύσεις  

 

Οι δαπάνες για τις άυλες ενέργειες στο επιχειρηµατικό σχέδιο δεν δύνανται να 

είναι µεγαλύτερες από το 20% του συνολικά υποβαλλόµενου 

προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου-πρότασης και συνίστανται 

σε: 

 

∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να συµµετέχει για πρώτη φορά 

στην έκθεση και να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα 

διοργάνωσης της έκθεσης. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι : 

� Το κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης των περιπτέρων 

� Το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης  

� Το κόστος µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων,  

 

∆απάνες σύνδεσης – Συµµετοχή σε e-marketpalces 

Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες σύνδεσης µε ειδικούς 

οργανισµούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών. Η 

ηµεροµηνία εγγραφής στον αντίστοιχο οργανισµό θα πρέπει να είναι 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα και 

να συνοδεύεται από σχετικό συµφωνητικό θεωρηµένο από τη ∆ΟΥ ή σχετική 

άδεια.  Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµα τέλη και συνδροµές εκτός τους 

αρχικού κόστους εγγραφής σύνδεσης και συµµετοχής. 

 

∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών 

Είναι επιλέξιµες δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικούς 

συµβούλους, µόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες δεν συνιστούν 

διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις 
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λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές 

υπηρεσίες, τακτικές, νοµικές και διαφηµιστικές υπηρεσίες.  

Οι επιλέξιµες αµοιβές συµβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε : 

α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης, παρακολούθησης και 

διοίκησης του επιχειρηµατικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος έως και το ποσό των 

4.000,00 € 

β) Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής όπως έρευνες αγοράς, µελέτες 

benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιµέρους 

λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµού επιχειρηµατικών διαδικασιών 

(reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίµησης επιχειρηµατικού 

κινδύνου(risk analysis),  marketing plan, κ.λ.π. έως του ποσού των 10.000,0€ 

συνολικά.  

 Oι µελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. 

µελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου απαλλακτικού 

από αυτήν καθώς και οι µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου δεν είναι 

επιλέξιµες. 

γ) ∆ηµιουργία-κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά.  

δ) Παροχή υπηρεσιών για τη συµµετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου.  

ε) Σύνταξη εγχειριδίων διαχειριστικών προγραµµάτων (µόνον εφόσον 

καταλήξει σε πιστοποίηση) για την ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (για πρώτη φορά όχι επαναβεβαίωση) 

(π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9001 του έτους 2008, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14001 και EMAS, 

HACCP, OTO TEXT, ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια κ.τ.λ.) έως του ποσού 

των 10.000,0€ έκαστη.  

στ) Κόστος δοκιµών για την πιστοποίηση προϊόντων σύµφωνα µε διεθνή, 

ελληνικά ή ξένα πρότυπα. 

Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήµατα υποχρεωτικού 

χαρακτήρα για τα οποία οι σχετικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 

 

Επισηµαίνεται ειδικότερα για τις δαπάνες των συµβούλων ότι :  

� Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην 

συνολική αµοιβή τους. 

� Για κάθε συµβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύµβαση µε 

την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ, ανεξαρτήτως του 

κόστους της συµβουλευτικής υπηρεσίας. 

�  Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες µελετών, στις 

προσφορές που θα υποβάλλονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο υπαγωγής στο 

πρόγραµµα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόµενο κάθε πεδίου 



 31

της µελέτης, ο σκοπός, η µεθοδολογία και η µέθοδος έρευνας (πρωτογενής 

ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Όλες οι δαπάνες θα αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για 

τη σκοπιµότητά τους σε σχέση µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό σχέδιο.  

 

∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων και προϊόντων  

Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων στις 

διοικητικές, οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

από  πιστοποιηµένους φορείς από αναγνωρισµένους οργανισµούς του 

εξωτερικού ή από το ΕΣΥ∆.  

 

 

10.4  ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- 

εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση 

 

Επιδοτούνται δαπάνες µισθοδοσίας για την απασχόληση επί 12 το πολύ µήνες, 

από την ηµεροµηνία πρόσληψης, εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων 

µε αναπηρία (ΑΜεΑ), σε πρόσθετες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε νέο 

εξοπλισµό και λειτουργίες της επιχείρησης, όπως προκύπτουν από την 

υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν µέρος του 

συνολικού προϋπολογισµού του σχεδίου. 

Το ανώτατο επιλέξιµο κόστος για κάθε νέα πρόσθετη ετήσια µονάδα εργασίας 

ανέρχεται σε 10.000€. Το ανώτατο όριο επιλέξιµων δαπανών αυτής της µορφής  

ανέρχεται σε 60.000€. 

Το ποσοστό της παρεχόµενης ∆ηµόσιας χρηµατοδότησης ταυτίζεται µε το 

ποσοστό ∆ηµόσιας χρηµατοδότησης του σχεδίου. 

Για να θεωρηθούν επιλέξιµες δαπάνες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει 

αθροιστικά να ισχύουν τα εξής: 

• Οι ετήσιες µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.)  εργαζοµένων µε επιλέξιµο 

µισθολογικό κόστος,  είναι πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του 

έτους 2009. 

• Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται στο αντίστοιχο 

πεδίο του εντύπου υποβολής της πρότασης, σε συνδυασµό µε το 

προϋπολογιζόµενο επιλέξιµο κόστος, το οποίο αποτελεί µέρος του 

προϋπολογισµού του σχεδίου. 

• Οι πρόσθετες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στην επιχείρηση θα 

καλύπτουν ανάγκες που δηµιουργούνται από την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

• Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι 

«εργαζόµενοι σε µειονεκτική θέση», κατά την έννοια του κανονισµού 800/2008, 

και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα οδηγό. Ειδικότερα, άτοµα πού:: 
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α) δεν είχαν κανονική αµειβόµενη απασχόληση κατά τους προηγούµενους 6 

µήνες ή· 

β) δεν παρακολούθησαν δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική 

κατάρτιση (∆ιεθνής Πρότυπη Ταξινόµηση της Εκπαίδευσης (ISCED, 

International Standard Classification of Education) Επίπεδο 3 - ISCED 3) ή· 

γ) είναι άνω των 50 ετών ή· 

δ) ζουν µόνα, έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώµενων µελών 

 

Το ύψος και η επιλεξιµότητα  δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκµηριώνονται 

µε τα εξής αναγκαία προς τούτο παραστατικά:  

• Έντυπο Ε7 

• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 

• Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση 

• Αναγγελία πρόσληψης 

• Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι ο εργαζόµενος δεν είχε κανονική αµειβόµενη 

απασχόληση κατά τους προηγούµενους 6 µήνες 

• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας του 

εργαζόµενου 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργαζόµενου ότι δεν έχει παρακολουθήσει 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική κατάρτιση (ISCED 3), ότι 

ζει µόνος, έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώµενων 

µελών.  

 

 

10.5  Επιπρόσθετες ειδικές επισηµάνσεις για τις επιλέξιµες ενέργειες και 

δαπάνες  

 

Πέρα των επισηµάνσεων που αναφέρονται στην περιγραφή των επιλέξιµων 

ενεργειών και δαπανών επιπρόσθετα τονίζεται ότι : 

•••• ∆εν είναι επιλέξιµη η υποβολή  πρότασης από κοινοπραξία επιχειρήσεων 

•••• ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν 

θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 

•••• Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιµότητά τους 

σε σχέση µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό σχέδιο και το εύλογο του 

κόστους.  τους.  

•••• Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την 

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα. Σε 

περίπτωση έναρξης εργασιών πριν την υποβολή της πρότασης όπως 

π.χ. έκδοση παραστατικών (δελτία αποστολής, CMR, τιµολόγια, έκδοση 

επιταγής, σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού, έκδοση αδείας µικρής κλίµακας, 

κ.λ.π.),  µερικής/ολική εξόφληση δαπανών (π.χ. προκαταβολή) οι εν λόγω 

δαπάνες όπως και το σύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι µη 
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επιλέξιµο για χρηµατοδότηση. Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση έχει 

ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα τότε απεντάσσεται από αυτό. 

•••• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που συνδέονται µε το κόστος 

µισθοδοσίας (π.χ. ανάπτυξη λογισµικού από το προσωπικό της επιχείρησης). 

•••• Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες. 

•••• Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήµατος δεν 

είναι επιλέξιµες. 

•••• Οι δαπάνες απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν 

είναι επιλέξιµες. 

•••• Τα απαραίτητα παραστατικά και παραδοτέα που υποχρεούται να 

προσκοµίσει η επιχείρηση κατά την υλοποίηση του έργου της καθώς και λοιπές 

υποχρεώσεις της περιγράφονται στο Παράρτηµα IV του παρόντος Οδηγού. 

Κατάλογος κυριότερων παραδοτέων για την υλοποίηση και πιστοποίηση των 

δαπανών του έργου περιγράφονται στο Παράρτηµα IV του Οδηγού. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής 

τους στο βιβλίο-µητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά 

τα προβλεπόµενα και από τον ΚΒΣ).  

 

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η 

χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα 

της επένδυσης. 

 

 

10.6 Εξόφληση ∆απανών 

 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει 

να ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 

58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει µόνο : 

 

1. Για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας κάτω των χιλίων πεντακοσίων 

(1.500) ευρώ (µε ΦΠΑ), απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της 

επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η 

εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 

2. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ 

και άνω (µε Φ.Π.Α.), που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των 

υπηρεσιών, µέσω τράπεζας, µε εταιρικές χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή 

µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µε επιταγές. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των 

στοιχείων αυτών µε µετρητά. 

3. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 

αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων 
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(3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ 

επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών 

του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων 

στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών. 

 

Για τα ανωτέρω τα σχετικά παραστατικά είναι :  

 

• Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη 

της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει 

εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας 

ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 

τουλάχιστον: (α) το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως 

(extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης, ή βεβαίωση της τράπεζας ότι 

έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο 

του σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και 

(δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από 

τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής 

απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον 

τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του 

λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη 

της Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα 

στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β) καρτέλα ταµείου 

(λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα 

διαπιστώνεται η ανάληψη των µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του 

προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση 

της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της 

τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των 

λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (γ) καρτέλα 

προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση 

προς τον  προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα 

λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών 

στην τράπεζα από την επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση 

της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) 

αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον 

προµηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης 

επιταγής 

• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. 

ηλεκτρονική κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να 
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προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του 

τραπεζικού λογαριασµού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα 

της ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισµένα από την Τράπεζα) και συναφή 

µε τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία.  

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε 

αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική 

πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία 

τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

• Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι 

αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.  

 

Επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα κάτωθι : 

•••• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι εξής δαπάνες: (α) ∆απάνες µισθοδοσίας 

προσωπικού (εκτός και εάν αφορούν δαπάνες πρόσθετου προσωπικού 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10.4 του παρόντος), ενοίκια και 

άλλες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, (β) ∆απάνες που 

πραγµατοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών, 

δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο παρόν 

Πρόγραµµα (γ) ∆απάνες για αγορά οικοπέδων. 

•••• ∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση 

δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

•••• ∆εν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ.  

•••• ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές 

διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του 

δικαιούχου. 

•••• Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο 

προγενέστερο της  ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. 

•••• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του 

προγράµµατος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε 

περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι εταιρικό 

(εξαιρούνται οι προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις) δεν θα 

πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

•••• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και 

παραστατικών των µετόχων της επιχείρησης. 

•••• Τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την 

απόφαση για την επιλεξιµότητά τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση τους 

στην ελληνική γλώσσα από επίσηµο φορέα. 

••••  Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την 

πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως 

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV), το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma 

Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή: 
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� Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να 

αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του 

εξοφλούµενου παραστατικού  

� Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός 

του εξοφλούµενου παραστατικού. 

• Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές 

Αξιολόγησης µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και 

σε µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης µπορεί να ζητούν από τον 

δικαιούχο, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους 

στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών 

αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της 

επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και 

Επιτροπές Αξιολόγησης κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι 

κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το ΤΕΕ 

που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριµένων κτιριακών 

κατασκευών. Οι ΕΦ∆ έχουν το δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων δαπανών 

κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του 

επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  

� Σηµειώνεται ότι προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου 

µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς 

υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, χορήγηση 

της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον φορέα της 

επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

περίπτωση δε που η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η 

χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά 

αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:  

• από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του 

συγκεκριµένου µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον 

κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή του φορέα της επένδυσης 

και 

• από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος 

προµηθευτής αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του και ότι ο 

συγκεκριµένος εξοπλισµός είναι καινούργιος.  

 

 

11     ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο 

παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό 

Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.  
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Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται 

ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ 

κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί 

τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και 

οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. 

Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της 

ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει 

το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

• του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  

• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) 

• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  

• ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 

• των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων µε τον ΕΦΕΠΑΕ 

Τραπεζικών Ιδρυµάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτηµα VI). 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων 
www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί 
ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της 
ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται 
αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.  

 

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα µέρη 

υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.  

 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν 

και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 

(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο 

υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του 

καθένα καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά 

Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτηµα VI του Οδηγού).  

Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά στον περιφερειακά 

αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόµενα µε τον 
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ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς) µε συστηµένη 

επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.  

 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές 

ηµεροµηνίες παρατείνονται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα.  

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση και 

πλήρως συµπληρωµένα τα  απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τη σειρά που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 12 - Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά. 

 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα 

πρέπει: 

� Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 

προτάσεων. 

� Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου 

υποψηφιότητας, µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα 

πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόµενα έγγραφα στο 

κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ηµεροµηνία 

πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης 

υποβολής.  

Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία 

που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ-συστηµένη 

αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η 

οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της 

εταιρείας ταχυµεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης 

υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω 

ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος 

ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο 

φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

 Επωνυµία Επιχείρησης 

«……………………………………………………………» 
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ΑΦΜ 

«...........................................................................................................................» 

Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του 

Εντύπου Υποβολής. 

 

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει 

άµεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενηµερώνονται 

ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 7 (επτά) εργάσιµων 

ηµερών από την λήψη της επιστολής να προσκοµίσουν είτε αυτοπροσώπως 

είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.  

Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 

φακέλων.  

 

 

12       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α) Υφιστάµενες Επιχειρήσεις 

1. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση), 2007, 

2008, 2009 (οικονοµικά έτη, 2008, 2009, 2010) για όσες επιχειρήσεις έχουν 

κλείσει τριετία. Για αυτές που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής 

προσαρµόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης 

καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων 

του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε 

κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.   

2. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα 

µε τη µορφή της επιχείρησης), Φ01 (µόνο για τις Α.Ε) για τα ηµερολογιακά 

έτη (χρήση) 2007, 2008, 2009 (οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010). Για αυτές 

που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται 

αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης καλό είναι να 

υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου 

εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των 

σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.   

3. Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης µε τις τροποποιήσεις του 

(για τις ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας βεβαίωση 

έναρξης επιτηδεύµατος µε τις τροποποιήσεις της).  
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4. Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2007, 2008, 2009 

(οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010). 

5. Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και 

εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες 

(Έντυπο Ε7 και συνηµµένη αναλυτική κατάσταση), που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2007, 

2008, 2009. 

6. Θεωρηµένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το 

προσωπικό που αναφέρεται στα Έντυπα Ε7. 

7. ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα 

περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας 

µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να δηλώνεται σε 

αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου. 

8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής. Στην 

περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά , θα προσκοµίζεται 

βεβαίωση από την αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί 

πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της. 

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της εταιρείας που να βεβαιώνει ότι: 

•••• το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει 

χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί προς 

έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

•••• έχει υποβάλλει µία µόνο πρόταση του έργου στο παρόν Πρόγραµµα. 

•••• δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας 

των δαπανών δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη 

συµµετοχή στο παρόν Πρόγραµµα 

•••• έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος  

•••• αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων 

από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

•••• η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, ούτε εκκρεµεί ανάκτηση επιχορήγησης. 

•••• ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την ηλεκτρονική 

µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή µε όλα 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή 

•••• σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του έργου συµφωνεί στην 

δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας του, του τίτλου της πράξης και 

του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 

δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα 



 41

του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006  

•••• Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση 

των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή θα µεριµνήσει 

για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και 

την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δε διαθέτει τις 

σχετικές υποδοµές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραµµα). Ως 

υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές 

υποδοµές και εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. 

ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία 

πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).  

•••• Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 2, παρ. 2.1 σηµεία 9,10 και 11  των Κατευθυντήριων γραµµών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισµό Προβληµατικής 

Επιχείρησης βλ. Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού). 

•••• τη µη γεωργική ιδιότητα των µετόχων του φορέα της επένδυσης 

•••• ότι οι µέτοχοι του φορέα της επένδυσης δεν αποτελούν µέλος αγροτικής 

οικογένειας και δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ 

•••• ότι ανήκει ή δεν ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ (Βλέπε παράρτηµα V του 

Οδηγού). 

•••• Έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του συνηµµένου στην προκήρυξη 

παραρτήµατος V µε τίτλο «Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον» 

•••• Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής 

χρηµατοδότησης έργων από το ΕΓΤΑΑ και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 

από το παρόν πρόγραµµα του ΕΤΠΑ. 

•••• Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή 

µου, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να 

επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της δήλωσης 

που  αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του κανονισµού 800/2008 της Ε.Ε 

(βλέπε αναλυτικά παράρτηµα Ι του Οδηγού).  

11. Προσφορές-προτιµολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον 

εξοπλισµό. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένες µε αύξοντα 

αριθµό προκειµένου να υπάρχει η ευκολία συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής 

φόρµας υποβολής της πρότασης για το σχετικό πεδίο ανάλυσης των 

δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου.  

12. Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισµού µε χρήση ΑΠΕ για την 

υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συµβατικές πηγές ενέργειας 

απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη 
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εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών 

καταναλώσεων της επιχείρησης.  

13. Σε περίπτωση που υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη 

σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

οκτώ (8) ετών, παραστατικά παραχώρησης χρήσης ή µίσθωσης ή νόµιµης 

σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος 

τουλάχιστον οκτώ (8) ετών ή δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από 

την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή Υπεύθυνη 

∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι «θα προσκοµιστεί, προκειµένου να ληφθεί 

οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή 

επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη 

σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος 

τουλάχιστον οκτώ (8) ετών ή δεκαπέντε (15) ετών για ανέγερση κτιρίου από 

την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης» 

14. Για την καλύτερη τεκµηρίωση του περιεχοµένου της πρότασης, ο επενδυτής 

µπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό 

«υποφάκελο τεκµηρίωσης», σηµειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης 

αναφέρεται το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας π.χ. ISO, EMAS 

(εφόσον υπάρχει) 

o Οργανόγραµµα επιχείρησης 

o Βεβαιώσεις για τα προσόντα (έτη εργασιακής εµπειρίας, 

εκπαίδευση, κατάρτιση) των µετόχων ή των εργαζοµένων της 

επιχείρησης. Γίνονται δεκτά άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ένσηµα 

ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν 

εργοδοτών θεωρηµένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για 

το χρονικό διάστηµα και την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία 

σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης – κατάρτισης (σύµφωνα µε τη 

διευκρινιστική οδηγία 5881/ΕΥΣ1565, 3/2/2010 του ΥΠΟΙΑΝ) ή 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόµενου που να 

τεκµηριώνει την εµπειρία του όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία ή 

/ και τις γνώσεις του και την συνάφεια αυτών µε το αντικείµενο της 

προτεινόµενης επένδυσης.  

o Απόκτηση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας (εφόσον υπάρχουν) 

o Κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες στο όνοµα της επιχείρησης (εφόσον 

υπάρχουν) 

o Αποδεικτικά συµµετοχής σε εκθέσεις (εφόσον υπάρχουν) 

o ∆ιαφηµιστικά φυλλάδια και prospectus της επιχείρησης (εφόσον 

υπάρχουν) 
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Σηµείωση 1 : Στο δικαιολογητικό 10 στις περιπτώσεις συνδεδεµένων ή/και 

συνεργαζόµενων επιχειρήσεων σύµφωνα τον ορισµό των ΜΜΕ του 

Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 

2008 θα προσκοµίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισµοί, 

καταστατικά) για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόµενες ή/και 

συνδεδεµένες µε την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηµατικό σχέδιο-

πρόταση για χρηµατοδότηση στο παρόν πρόγραµµα µαζί µε τη σχετική Υ∆ που 

προβλέπεται στον κανονισµό 800/2008 της Ε.Ε (βλέπε Παράρτηµα Ι). 

 

Σηµείωση 2 : Στη περίπτωση που από το δικαιολογητικό 9 ανωτέρω 

προκύπτει ότι η επιχείρηση ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ τότε η εξέταση θα 

προχωρά στο κλαδικό κριτήριο και στο κριτήριο του προϋπολογισµού (βλέπε 

Παράρτηµα  V Οδηγού). 

 

 

Β) Νέες και υπό σύσταση (start-up επιχειρήσεις) 

o Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή 

διαβατηρίου  κάθε Συµµετέχοντος ∆ικαιούχου.  

o Ισολογισµοί και έντυπα Ε3 εφόσον υπάρχουν για τις νέες επιχειρήσεις 

o Στοιχεία Των Εταίρων / Μετόχων Του Φορέα Της Επένδυσης: 

Αντίγραφο του θεωρηµένου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού 

έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/µέτοχο ξεχωριστά ή 

υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/µετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει 

υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  

o  Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες δικαιούχοι ασκούν ήδη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το 

Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής (µία για κάθε ένα φυσικό 

πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της 

επιχείρησης (-σεων) που συµµετέχουν (ακόµα και ατοµική 

επιχείρηση) και τα ποσοστά συµµετοχής τους. Θα προσκοµίζονται 

συνηµµένα οι ισολογισµοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών.   

o Βεβαίωση χρήσης γης για την προβλεπόµενη θέση 

εγκατάστασης. 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας / εργασιών ή κωδικοποιηµένο 

καταστατικό ή βεβαίωση εγγραφής σε αρµόδιο επιµελητήριο και 

λειτουργίας, όπου απαιτείται  

o Προσφορές / Προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά 

είδος και αναγωγή κόστους ανά µετρική µονάδα για όλες τις δαπάνες 

και prospectus για τον εξοπλισµό. Για τις δαπάνες των 

εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως 
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κτιριακών εργασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή 

τεκµηριωµένου προϋπολογισµού και προσφορών ανά περίπτωση. Οι 

σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός τριµήνου πριν 

την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 

o  Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. 

Γίνονται δεκτά άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ένσηµα ή βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρηµένες 

από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστηµα και 

την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις 

επιµόρφωσης - κατάρτισης, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του 

ενδιαφερόµενου που να τεκµηριώνει την εµπειρία του όπως παλαιές 

δηλώσεις Ε3, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόµενου για 

την εµπειρία ή / και τις γνώσεις του και την συνάφεια αυτών µε το 

αντικείµενο της προτεινόµενης επένδυσης.  

o Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 µε το γνήσιο της 

υπογραφής (µία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην 

πρόταση), στην οποία θα αναφέρεται: 

•••• Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι πλήρη, 

ακριβή και αληθή. 

•••• Ότι δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

της πρότασης. 

•••• Ότι το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα 

χρηµατοδοτηθεί από άλλο πρόγραµµα, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί, 

ενταχθεί, ή υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί προς έγκριση 

χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

•••• Ότι δεν συµµετέχει σε άλλη πρόταση του εν λόγω προγράµµατος.   

•••• Ότι η επιχείρηση δεν εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων 

των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως 

αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του Οδηγού). 

•••• Ότι αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των 

δηλωθέντων από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.  

•••• Λαµβάνοντας υπόψη το σηµείο (6) του Κεφαλαίου (1) – Νοµοθετικό 

και Κανονιστικό πλαίσιο του παρόντος, «Ότι η επιχείρηση διαθέτει ή 

δεσµεύεται να µεριµνήσει για την υλοποίηση των απαραίτητων 

υποδοµών για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης 

ατόµων µε αναπηρία (ΑµΕΑ) (Αρθρο 16 Καν (ΕΚ) 1083/2006 της 

Ε.Ε.).» Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και 

το λογισµικό εφαρµογών (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές 

εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και 

εξυπηρέτησης κ.λπ.) που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό. 
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•••• ‘Ότι αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται 

από το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS και τα συστήµατα των 

ασφαλιστικών οργανισµών.  

•••• Ότι αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail 

που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή/και 

την ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και  όσα λαµβάνονται από αυτούς θα επέχουν  

θέση επίσηµων εγγράφων.  

•••• Ότι αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία µε 

την ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και 

ολοκλήρωση της επένδυσης (Αιτήµατα τροποποίησης, Εκθέσεις 

Προόδου και Ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on 

screen) µέσω ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα καθοριστούν 

από την ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και τον ΕΦΕΠΑΕ.    

••••  Σε περίπτωση που υπάρχει ή προβλέπεται παραχώρηση χρήσης ή 

µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, τα παραστατικά παραχώρησης 

χρήσης ή µίσθωσης ή νόµιµης σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου 

για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών ή δεκαπέντε 

(15) ετών για ανέγερση κτιρίου από την ηµεροµηνία υποβολής της 

επενδυτικής πρότασης ή  

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι «θα προσκοµιστεί, προκειµένου να 

ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, 

προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή 

µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό 

διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών ή δεκαπέντε (15) ετών για 

ανέγερση κτιρίου από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής 

πρότασης» 

 

Και για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, επισηµαίνεται ότι : 

•••• Οι προσφορές για τον εξοπλισµό/λογισµικό πρέπει να είναι αναλυτικές µε 

αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων/λογισµικών 

συνοδευόµενες από τα σχετικά prospectus.  

•••• Οι προσφορές για τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να είναι µε σαφή 

περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του 

µεταφορικού µέσου και να συνοδεύονται από σχετικό prospectus, εφόσον 

δύναται. 

•••• Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι 

αναλυτικές. 

•••• Οι προσφορές για την εκπόνηση µελετών (όπως περιγράφονται στην 

ενότητα των επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών) από συµβούλους θα 

πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν: ανάλυση κόστους, µεθοδολογία, 
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σκοπό και τεκµηρίωση σκοπιµότητας µελέτης, ανάλυση περιεχοµένου και 

πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω µελέτη, είδος έρευνας 

(πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστηµονικά εργαλεία που θα 

χρησιµοποιηθούν. 

•••• Oι προσφορές για την εκπόνηση µελέτης για την απόκτηση 

διαχειριστικών συστηµάτων ISO, EMAS, ECO LABEL, κ.λ.π. θα πρέπει 

να περιέχουν πλήρη µεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά 

περιεχόµενα της µελέτης. 

•••• Οι προσφορές από τους φορείς πιστοποίησης διαχειριστικών 

συστηµάτων θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς το σύστηµα που θα 

πιστοποιηθεί και ως προς την ανάλυση του κόστους τους και να είναι 

αποδεδειγµένα από αναγνωρισµένους διαπιστευµένους φορείς. 

 

Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και 

µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η 

προσκόµιση καταστατικού, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και 

συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης. 

 

Για την καλύτερη τεκµηρίωση του περιεχοµένου της πρότασης, ο επενδυτής 

µπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία σε ειδικό «υπο-

φάκελο τεκµηρίωσης», σηµειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται 

το καθένα. 

 

Σηµειώνεται ότι η πληρότητά του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιµο 

στοιχείο αξιολόγησης και βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Η 

µη υποβολή αναλυτικών και τεκµηριωµένων προσφορών σύµφωνα µε τις 

παραπάνω επισηµάνσεις ή η έλλειψη δικαιολογητικών, δύναται να οδηγήσει σε 

απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και ολόκληρης της πρότασης. 

  

Σε κάθε περίπτωση οι ΕΦ∆ υλοποίησης του Προγράµµατος διατηρούν το 

δικαίωµα διασταύρωσης και ελέγχου της ακρίβειας των υποβαλλόµενων 

στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την υποβολή της πρότασης. 

 

 

13    ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και η κλήρωση–ανάθεση 

προτάσεων για αξιολόγηση θα διενεργείται µε ηλεκτρονική διαδικασία. Η ΓΓΒ 

έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων, της έκδοσης της απόφασης 

ένταξης καθώς και της τροποποίησης ή ανάκλησης αυτής.  



 47

 

13.1   Αξιολογητές - Μητρώο -Επόπτες Αξιολόγησης  

 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλοµένων προτάσεων διενεργούνται από 

αξιολογητές, οι οποίοι προέρχονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης µεταξύ 

των µελών του µητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ που διατηρεί για τις 

δράσεις του ΕΣΠΑ και έχουν εµπειρία σχετική µε το περιεχόµενο της 

προκήρυξης. Το µητρώο µπορεί να διευρύνεται ή να επικαιροποιείται για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του παρόντος οδηγού και εγκρίνεται από την ΕΥ∆ – 

ΕΠΑΕ. Προβλέπεται διαδικασία / σύστηµα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 

αξιολογητών που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και σύστηµα επιβολής 

κυρώσεων σε περίπτωση µη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόµενου για τους 

αξιολογητές έργου.   

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την 

διοργάνωση και υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, και έχει την ευθύνη 

της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδοµένων στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΑΠΕ 

να διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε το 

συντάκτη της πρότασης επένδυσης.  

 

Η διαδικασία Αξιολόγησης περιλαµβάνει και Επόπτες Αξιολόγησης µε 

αντικείµενο την ορθή τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης οι οποίοι επιλέγονται 

από το προσωπικό του ΕΦΕΠΑΕ ή/και του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   

 

 

13.2   Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής 

 

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής (για την ιδιότητα της ΜΜΕ, 

της µη προβληµατικής επιχείρησης κλπ) διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

Σε περίπτωση που µία πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του 

Οδηγού δεν προχωρεί  σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης και τίθεται στο 

αρχείο.  

 

 

13.3   Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 

 

Ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλοµένων προτάσεων, 

πριν το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

Αν υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, ενηµερώνεται ηλεκτρονικά (µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση. Σε 
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περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων που ζητούνται, έως την ταχθείσα 

προθεσµία , οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συµπεράσµατος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων 

συµµετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, µε συνέπεια τη µη 

περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόµενου έργου. 

 

13.4   Επιτροπή Αξιολόγησης   

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργείται 

Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία είναι 5µελής, και η οποία ορίζεται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις µε σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από το 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

 

Τα τρία (3) από τα 5 µέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι του 

ΥΠΟΙΑΝ που ορίζονται κατόπιν εισήγησης της ∆/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ. 

Τα δύο (2) από τα 5 µέλη  της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι του 

ΕΦΕΠΑΕ που ορίζονται κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του 

ΕΦΕΠΑΕ. Με την ίδια απόφαση ορισµού των µελών της Επιτροπής ορίζονται 

και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη.  

 

Για τις ανάγκες του προγράµµατος δύναται να ορίζονται σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, και  επιπρόσθετες γνωµοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των 

προτάσεων. 

 

Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και 

αρµόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ). 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• Μέριµνα, µε την συνδροµή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που 

απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας 

Αξιολόγησης. 

• Επικύρωση  του καταλόγου των  προτάσεων που απορρίφθηκαν κατά 

το 1ο στάδιο ελέγχου των τυπικών πρϋποθέσεων συµµετοχής και των 

δικαιολογητικών. 

• Γνωµοδότηση επί των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους, µετά 

το στάδιο της αξιολόγησης/βαθµολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα 

απόρριψης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις συµµετοχής. 

• ∆ιατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε περιπτώσεις για τις οποίες 

εγείρονται αµφισβητήσεις. 

• Οριστικοποίηση προϋπολογισµού και βαθµολογίας των προτάσεων 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.5. 
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Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της 

πρότασης και να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συνεδριάσει όταν 

παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της τα οποία έχουν δικαίωµα 

ψήφου εκ των οποίων υποχρεωτικά ένα µέλος προερχόµενο από το ΥΠΟΙΑΝ 

και ένα από τον ΕΦΕΠΑΕ.   

 

 

13.5   Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων 

 

Α) Αξιολογητές 

Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 

συµµετοχής εξετάζονται και βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η 

αξιολόγηση ανατίθεται µε κλήρωση η οποία γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο.  

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα 

κριτήρια του παρόντος οδηγού.  

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 

• Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς 

εξέταση στους αξιολογητές µε κλήρωση. 

• Κάθε κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαµβάνει χώρα από 

τους υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγµή της διενέργειας της αξιολόγησης. 

Κανένα εµπλεκόµενο µέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο 

που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται οπωσδήποτε από δύο διαφορετικούς 

αξιολογητές. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο 

αξιολογητών είναι πάνω από 20% του άριστα, η πρόταση ανατίθεται, µε την 

ίδια διαδικασία της κλήρωσης, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς 

περαιτέρω χρήση αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες όπου οι βαθµολογίες 

εµφανίζουν την µικρότερη µεταξύ τους απόκλιση. 

• Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους που θα 

διατεθούν για το σκοπό αυτό και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από 

αρµόδιους επόπτες.  

• Από τη στιγµή της χρέωσης µιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόµενους χώρους, 

η χρήση κινητών τηλεφώνων και η οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε 

άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης, 

ακυρώνεται η σχετική διαδικασία και η πρόταση αναδροµολογείται προς νέα 

χρέωση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές 

όλες οι προτάσεις εισάγονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13.4 του παρόντος Οδηγού.  
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Β) Εισηγητές 

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης εισάγεται κατάσταση µε όλες τις αξιολογηθείσες 

προτάσεις. Συγκεκριµένα, για κάθε πρόταση αναφέρεται από κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο (εισηγητής) και ο / η οποίος(α) έχει την ιδιότητα του 

/της υπαλλήλου του ΥΠΟΙΑΝ  ή του ΕΦΕΠΑΕ:  

1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης. 

2. Ο βαθµός που έβαλε στην πρόταση ο κάθε αξιολογητής 

3. Ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών.  

4. Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός από κάθε αξιολογητή και η αναλογούσα 

δηµόσια επιχορήγηση. 

5. Παρουσίαση του εισηγητή σχετική µε τον προϋπολογισµό, την τακτοποίησή 

του σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο, και την κατανοµή του ανά τµήµα του 

φυσικού αντικειµένου και ανά κατηγορία δαπάνης, ως εξής: 

• Σε περίπτωση που οι προτεινόµενοι από τις 2 επικρατούσες 

αξιολογησεις προϋπολογισµοί αποκλίνουν λιγότερο από το 20% του 

αρχικού προϋπολογισµού της πρότασης, ο προϋπολογισµός ταυτίζεται 

µε τον µέσο όρο των προτεινόµενων 2 προϋπολογισµών. 

• Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής προτείνει προϋπολογισµό, ο 

οποίος κινείται µεταξύ των αντιστοίχων προτάσεων των δύο 

επικρατουσών αξιολογήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής 

δεν ταυτίζεται µε τον αξιολογητή της πρότασης . 

 

Γ) Επιτροπή Αξιολόγησης  

Η τελική βαθµολογία κάθε πρότασης και ο προϋπολογισµός της 

οριστικοποιούνται  από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ως κάτωθι : 

1. Εφόσον η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών επί της 

άριστης  βαθµολογίας είναι ίση ή µικρότερη του 20%, τότε η τελική 

βαθµολογία είναι ο Μ.Ο. των δύο αξιολογητών. 

2. Εφόσον η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω 

από 20% τότε η πρόταση ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή και ως οριστική 

βαθµολογία θεωρείται ο Μ.Ο. των 2 βαθµολογιών που εµφανίζουν την 

µικρότερη απόκλιση 

3. Έγκριση του προτεινόµενου από τον εισηγητή προϋπολογισµού, στην 

περίπτωση που οι προτεινόµενοι από τις 2 επικρατούσες αξιολογήσεις 

προϋπολογισµοί αποκλίνουν λιγότερο από το 20% του αρχικού 

προϋπολογισµού της πρότασης, και αυτός συµπίπτει µε τον µέσο όρο 

των προτεινόµενων από τους 2 αξιολογητές προϋπολογισµών.  

4. Έγκριση του προτεινόµενου από τον εισηγητή προϋπολογισµού στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, µε δυνατότητες δειγµατοληπτικής εξέτασης 

περιπτώσεων µία προς µία και διεύρυνσης του αρχικού δείγµατος 

ανάλογα µε τα ευρήµατα. Σε κάθε περίπτωση, ο οριστικοποιούµενος 
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προϋπολογισµός θα κινείται µεταξύ των αντιστοίχων προτάσεων των 

δύο επικρατουσών αξιολογήσεων. 

Σηµείωση 

Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί οµαδικά τελικούς 

βαθµούς και προϋπολογισµούς των προτάσεων εκτός των περιπτώσεων στις 

οποίες απαιτείται εξέταση σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα. 

 

Ολοκλήρωση  αξιολόγησης - βαθµολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης µε την 

βοήθεια του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που περιλαµβάνει : 

- βαθµολογική κατάταξη των προτάσεων.  

- για τις επιλέξιµες προτάσεις (όσες δηλαδή συγκεντρώνουν βαθµολογία άνω 

του 50 και δεν έχουν προβλήµατα επιλεξιµότητας) καταγράφεται λεπτοµερώς ο 

εγκεκριµένος προϋπολογισµός κατά κατηγορία δαπανών. 

- για τις µη επιλέξιµες προτάσεις ή δαπάνες τη σχετική τεκµηρίωση. 

 

Η τελική κατάταξη των προτάσεων γίνεται χωριστά για τις δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων, υφιστάµενες επιχειρήσεις, νέες και υπό σύσταση (start-up) 

επιχειρήσεις:   

α) Για τις 8  περιφέρειες του ΕΠΑΝ συνολικά 

β) Για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης µε βάση το διαθέσιµο 

προϋπολογισµό κάθε περιφέρειας.  

Οι προκύπτοντες 12 κατάλογοι των προς χρηµατοδότηση προτάσεων, µε τα 

πρακτικά αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την 

αρµόδια ∆ιεύθυνση στον Υπουργό ΥΠΟΙΑΝ, η οποία µε Απόφασή της εντάσσει 

τα έργα στο πρόγραµµα. 

Μετά την έκδοση της συγκεντρωτικής Υπουργικής Απόφασης ένταξης, 

δηµοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριµένων έργων στο ∆ικτυακό τόπο 

www.ggb.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο των ΕΦ∆. Ακολούθως 

ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι δυνητικοί δικαιούχοι µε σχετικές 

εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές, από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 

(ΕΦΕΠΑΕ): 

•••• Στην περίπτωση των ενταγµένων έργων, αναφέρεται το τελικώς 

εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο καθώς και η αιτιολογία 

για τις τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον υποβαλλόµενο 

προϋπολογισµό. 

•••• Στην περίπτωση των µη ενταγµένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής 

λόγος απόρριψης. 

•••• Αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή οι οποίες έχουν απορριφθεί δεν 

επανεξετάζονται. 

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, 

συµφωνούν πως η έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της 
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επωνυµίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται 

ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, 

www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.  

 

 

 

 

13.6 Αξιολόγηση Προτάσεων – Κατάταξη   

 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο 

Πρόγραµµα λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα.  

Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα 

κριτήρια του παρόντος οδηγού. Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε ακέραια 

κλίµακα από 0 έως και 10 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται µε τον 

αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η τελική βαθµολογία της πρότασης 

προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογούµενων κριτηρίων. Η µέγιστη 

τελική βαθµολογία µιας πρότασης µε την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι 

το 100,00.  

Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο 

Πρόγραµµα χρησιµοποιούνται δύο διακριτές οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης. Η 

πρώτη αντιστοιχεί στην αξιολόγηση προτάσεων επενδυτικών σχεδίων 

προερχόµενων από υπάρχουσες επιχειρήσεις (υφισταµένες). Η δεύτερη οµάδα 

αντιστοιχεί στην αξιολόγηση προτάσεων επενδυτικών σχεδίων προερχόµενων 

από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις).  

Οι οµάδες κριτηρίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και 

αναλύονται στις επόµενες παραγράφους.   

 

            Κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχοι συντελεστές 

βαρύτητας 

 

Βαθµολογούµενα Κριτήρια Αξιολόγησης και σχετική βαρύτητα 

(Ι) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σχετική 

βαρύτητα 

ΟΜΑ∆Α 

Α΄ 

Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την 

τελευταία τριετία πριν την υποβολή της πρότασης 
50% 

1 Ρυθµός µεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 3ετία 10% 

2 Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά την 

τελευταία τριετία  
10% 



 53

3 Ποσοστό εξαγωγών (µέσος όρος) επί του κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία 
10% 

4 Μεταβολή απασχόλησης 10% 

5 Κατάσταση της επιχείρησης - Επίπεδο οργάνωσης και 
στελέχωσης 10% 

ΟΜΑ∆Α 

Β΄ 

Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα, την ποιότητα και την 

βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου 
50% 

6 Πρωτοτυπία / Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη Τεχνολογική) 

που επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης  

15% 

7 Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, 

περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη) 
30% 

8 Πληρότητα σχεδιασµού – προγραµµατισµού επένδυσης 5% 

(Β) ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Σχετική 

βαρύτητα 

ΟΜΑ∆Α 

Α΄ 

Κριτήρια αξιοπιστίας επιχειρηµατικού φορέα και 

επιχειρηµατικού σχεδίου  
50% 

1 Καταλληλότητα έδρας (περιοχή εγκατάστασης) 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
ΝΑΙ /ΟΧΙ 

2 Προσόντα µετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – 

εµπειρία) 
20% 

3 Βιωσιµότητα σχεδίου (συνεκτιµάται θετικά τυχόν υπάρχουσα 

κερδοφορία) 
30% 

ΟΜΑ∆Α 

Β΄ 

Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα και την ποιότητα του 

επενδυτικού σχεδίου  
50% 

4 Πρωτοτυπία / Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη Τεχνολογική) 

που επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης  

15% 

5 Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, 

περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη) 
30% 

6 Πληρότητα σχεδιασµού – προγραµµατισµού επένδυσης 5% 

 

Όλες οι προτάσεις που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών 

συγκεντρώνουν βαθµολογία από (50,0) και άνω µετά την εφαρµογή ανάλογων 

οµάδων κριτηρίων είναι κατ’ αρχήν επιλέξιµες µέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισµού. ∆εν θα υπάρχουν επιλαχούσες προτάσεις.  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 
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(Ι) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑ∆Α Α: Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία 

τριετία πριν την υποβολή της πρότασης 

 

Κριτήριο 1: Ρυθµός µεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 3ετία 

Ρ =(Συνολικός Κύκλος Εργασιών έτους– Συνολικός Κύκλος Εργασιών 

προηγούµενου έτους)/ Συνολικός Κύκλος Εργασιών προηγούµενου έτους και 

ΜΡ είναι ο µέσος όρος των Ρ για την τελευταία τριετία. Για επιχειρήσεις που 

ιδρύθηκαν το 2007 ο µέσος όρος των Ρ θα είναι για την τελευταία διετία.  

  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΡ είναι -100%, τίθεται ο βαθµός Α1 

= 0.  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΡ είναι +50%, τίθεται ο βαθµός Α1 = 

10. 

Για τις ενδιάµεσες τιµές του δείκτη ΜΡ, ο βαθµός του κριτηρίου 

προσδιορίζεται γραµµικά από τον τύπο Α1 = (1+Ρ)x10/1,5.  

 

Κριτήριο 2: Ποσοστό κερδών προ φόρων και αποσβέσεων κατά την 

τελευταία 3ετία 

Κ = (Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων)/ Συνολικός Κύκλος Εργασιών και 

ΜΚ είναι ο µέσος όρος των Κ για την τελευταία τριετία. Για επιχειρήσεις που 

ιδρύθηκαν το 2007 ο µέσος όρος των Κ θα είναι για την τελευταία διετία.  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΚ είναι 0%, τίθεται ο βαθµός Α2 = 5.  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΚ είναι +50%, τίθεται ο βαθµός Α2 = 

10. 

Για τις ενδιάµεσες τιµές του δείκτη ΜΚ, ο βαθµός του κριτηρίου 

προσδιορίζεται γραµµικά από τον τύπο Α2 = (10xΕ)+5.  

 

Κριτήριο 3: Ποσοστό εξαγωγών κατά την τελευταία 3ετία 

Ε = (Εξαγωγές)/ Συνολικός Κύκλος Εργασιών και ΜΕ είναι ο µέσος όρος των 

Ε για την τελευταία τριετία. Για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2007 ο µέσος 

όρος των Ε θα είναι για την τελευταία διετία. 

  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΕ είναι 0%, τίθεται ο βαθµός Α3 = 5.  

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη ΜΕ είναι +25%, τίθεται ο βαθµός Α3 = 

10. 

Για τις ενδιάµεσες τιµές του δείκτη ΜΕ, ο βαθµός του κριτηρίου 

προσδιορίζεται γραµµικά από τον τύπο Α3 = (20xΕ)+5.  

 

Κριτήριο 4: Μεταβολή Απασχόλησης κατά την τελευταία 3ετία 

ΜΑ = Σύνολο εργαζόµενων 2009 - Σύνολο εργαζόµενων 2007 (σε ΕΜΕ) 
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Για εταιρείες που απασχολούν έως και 10 εργαζόµενους ισχύει 
ΜΑ < 0 τίθεται ο βαθµός Α4 = 2 

0 ≤ ΜΑ ≤ 1 τίθεται ο βαθµός Α4 = 6 

1 < ΜΑ τίθεται ο βαθµός Α4 = 10 
Για εταιρείες που απασχολούν από 10 έως και 20 εργαζόµενους ισχύει 

ΜΑ < 0 τίθεται ο βαθµός Α4 = 2 

0 ≤ ΜΑ ≤ 2 τίθεται ο βαθµός Α4 = 6 

2 < ΜΑ τίθεται ο βαθµός Α4 = 10 

Για εταιρείες που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόµενους ισχύει 
ΜΑ < 0 τίθεται ο βαθµός Α4 = 2 

0 ≤ ΜΑ ≤ 3 τίθεται ο βαθµός Α4 = 6 

3 < ΜΑ τίθεται ο βαθµός Α4 = 10 

 

 

Κριτήριο 5 : Κατάσταση της επιχείρησης - Επίπεδο οργάνωσης & 

στελέχωσης 

 

5.1 Επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης. 

1. Υφίσταται σαφές οργανόγραµµα επιχείρησης , όπου φαίνεται ποιος 

συνεργάζεται µε ποιόν και πλήρης επικοινωνιακή ροή από κάτω 

προς τα άνω και αντίστροφα; 

2. Υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας; 

3. Υπάρχει σε ισχύ άλλο πιστοποιητικό διαχείρισης; 

4. Υπάρχει και λειτουργεί S/W καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδοµένων, τουλάχιστον σε επίπεδα  προσωπικού, πωλήσεων, 

λογιστηρίου, καθώς και  αντίστοιχο δίκτυο; 

 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

5.2 Επάρκεια ανθρώπινων πόρων ως προς την µόρφωση και την 

εξειδίκευση σε σχέση µε το είδος της επιχείρησης. 

1. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο στελέχη της ∆ιοίκησης της µονάδας (π.χ. 

∆ιευθύνων σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής, Υπεύθυνος παραγωγής, 

Υπεύθυνος marketing – πωλήσεων, Υπεύθυνος µηχανοργάνωσης) 
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µε δραστηριοποίηση στο παρόν αντικείµενο για διάστηµα άνω των 10 

ετών; 

2. Το 50% τουλάχιστον των εργαζοµένων της επιχείρησης  έχει εµπειρία 

µεγαλύτερη των 5 ετών; 

3. Το 15% τουλάχιστον των εργαζοµένων της επιχείρησης  έχει πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ; 

4. Συµµετοχή εργαζοµένων σε δύο σεµινάρια κατά την τελευταία τριετία 

ή/και συµµετοχή στελεχών διοίκησης σε ένα σεµινάριο κατά την 

τελευταία τριετία; 

 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

5.3 Επενδύσεις τελευταίας περιόδου (2004- σήµερα, επιδοτούµενες 

και ιδιωτικές) 

1. Ο λόγος «σύνολο αποσβέσεων τριετίας/ µέσος κύκλος εργασιών 

τριετίας» είναι µεγαλύτερος του 0,20(ή 20%); 

2. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε ένα τουλάχιστον έργο κρατικών 

ενισχύσεων του Γ΄ΚΠΣ από 1-1-2004 έως 31-12-2008; 

3. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε περισσότερα του ενός  έργα κρατικών 

ενισχύσεων του Γ΄ΚΠΣ από 1-1-2004 έως 31-12-2008; 

4. Η επιχείρηση έχει πάρει από τράπεζα ένα επενδυτικό δάνειο από 1-1-

2004 έως 31-12-2008; 

 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

5.4 Εµπειρία – Τεχνογνωσία επιχείρησης 

1. ∆ραστηριοποιείται η επιχείρηση στο παρόν αντικείµενο για διάστηµα 

άνω των 5 ετών ; 
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2. Έχουν πραγµατοποιηθεί από την επιχείρηση πράξεις αγοράς 

τεχνογνωσίας, µεταφοράς ή απόκτησης δικαιώµατος χρήσης 

τεχνογνωσίας ; 

3. Υπάρχουν κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες στο όνοµα της επιχείρησης; 

 

2-3 ΝΑΙ = 2 

1 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

5.5  Εξωστρέφεια επιχείρησης  

1. Υφίσταται δικτυακός τόπος της επιχείρησης από τον οποίο 

παρέχονται πληροφορίες για την επιχείρηση και στοιχεία 

επικοινωνίας; (να δηλωθεί) 

2. Υφίσταται δικτυακός τόπος της επιχείρησης, µέσω του οποίου 

πραγµατοποιούνται πράξεις e-bussiness; 

3. Επιβεβαιώνεται η συµµετοχή σε µία ή περισσότερες εκθέσεις κατά 

την τελευταία τριετία; 

4. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διαφηµιστικών φυλλαδίων – prospectus 

της επιχείρησης; 

 

3-4 ΝΑΙ = 2 

1-2 ΝΑΙ = 1 

0 ΝΑΙ = 0 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α B: Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα, την ποιότητα και την βιωσιµότητα 

του επενδυτικού σχεδίου 

 

Κριτήριο 6: Πρωτοτυπία / Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη Τεχνολογική) 

που επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

 

Αξιολογείται µε βάση τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί, επισηµάνατε τα 

σηµεία όπου κατά τη γνώµη σας εκδηλώνεται η πρωτοτυπία / καινοτοµία αυτή, 

αιτιολογώντας την επισήµανσή σας. Αν για την καινοτοµία αυτή, διαθέτετε 

πατέντα, δηλώστε το, παραθέτοντας και τα σχετικά στοιχεία. 

 

Σηµεία εκδήλωσης καινοτοµίας Επισήµανση         

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 

Οµάδα Α. Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή 

σηµαντικά βελτιωµένου σε σχέση µε τα βασικά 

του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

το ενσωµατωµένο λογισµικό ή άλλα µη υλικά 

συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη φιλικότητα 

προς τον χρήστη προϊόντος (υλικού αγαθού ή 

υπηρεσίας). Οι µεταβολές καθαρά αισθητικής 

φύσεως δεν περιλαµβάνονται. 

  

 

Οµάδα Β. Εισαγωγή στις λειτουργίες της 

επιχείρησης µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης 

διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου παροχής και 

διανοµής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά 

ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας 

θα πρέπει να είναι σηµαντικό σε σχέση µε τον 

όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανοµής. 

Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές µεταβολές δεν 

περιλαµβάνονται. 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Συµπληρώνοντας τους πίνακες που ακολουθούν, περιγράψτε 

µας το ιστορικό της καινοτοµίας µέχρι σήµερα. 

α) Σύντοµη ανάλυση της προέλευσης της προτεινόµενης πρωτοτυπίας / 

καινοτοµίας  

 

Πηγές Προέλευσης 
Επισήµανση 

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 

Ανακάλυψη τεχνολογικού ή µη χαρακτήρα δική 

σας ή άλλου προσώπου που τέθηκε στη διάθεσή 

σας 

  

Αποτέλεσµα νέων τεχνολογικών εξελίξεων   

Αποτέλεσµα νέων συνδυασµών υπαρχουσών 

τεχνολογιών 
  

Γνώσεις σας που αποκτήθηκαν στην πράξη   

Σύλληψη σχετικής ιδέας(δικής σας ή άλλου   
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προσώπου που τέθηκε στη διάθεσή σας) 

 

β) Ενέργειες ωρίµανσης (συστηµατικότερης εξέτασης π.χ. του κόστους, των 

διαδικασιών και των πιθανών αποτελεσµάτων εφαρµογής της καινοτοµίας) . 

 

Ενέργεια Ωρίµανσης Επισήµανση 

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης 

από ειδικό προς τούτο φορέα 

  

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης 

από εσάς 

  

Πραγµατοποίηση δοκιµών και µετρήσεων 

επιστηµονικού χαρακτήρα 

  

Πραγµατοποίηση δοκιµών και µετρήσεων 

εµπειρικού χαρακτήρα 

  

Πραγµατοποίηση σκέψεων και απλών 

υπολογισµών χωρίς δοκιµές και µετρήσεις. 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Σε ποιο βαθµό και σε ποιο οικονοµικό χώρο η  καινοτοµία αυτή 

είναι πρωτότυπη για τις επιχειρήσεις του κλάδου όπου δραστηριοποιείστε; 

Εξηγήσατε.  

 

Πρωτοτυπία 
Επισήµανση 

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 

∆εν είναι πρωτότυπη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε 

διεθνώς 

  

Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα µόνο   

Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα και διεθνώς   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Ποιος ο βαθµός διαφοροποίησης των τεχνικών-ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος (ων) ή «καινοτόµου» 

υπηρεσίας (ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την 

υπηρεσία (σιες) που στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες 

εφαρµογές;  

Εξηγήσατε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Βαθµός διαφοροποίησης  τεχνικών-ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» 

προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση µε τα 

υφιστάµενα 

 

Επισήµανση 

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 
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Μικρός   

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός   

ιδιαίτερα σηµαντικός   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 : Ποίος ο βαθµός διαφοροποίησης των οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» 

υπηρεσίας (ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την 

υπηρεσία (σιες) που στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες 

εφαρµογές; 

 Εξηγήσατε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Βαθµός διαφοροποίησης οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» 

προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση µε τα 

υφιστάµενα 

 

Επισήµανση 

(√) 

Αιτιολόγηση 

- Περιγραφή 

Μικρός   

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός   

ιδιαίτερα σηµαντικός   

 

 

 

2. ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥΣ 

Από το περιεχόµενο των απαντήσεων, ο αξιολογητής διαµορφώνει 

τεκµηριωµένα την άποψή του και βαθµολογεί αναλόγως, άσχετα από την 

άποψη που διατυπώνει ο επενδυτής.  

Με την απάντηση της 1ης ερώτησης από τον ενδιαφερόµενο, γίνεται περιγραφή 

της προτεινόµενης καινοτοµίας και ο αξιολογητής αποκτά πρώτη αντίληψη για 

το βαθµό καινοτοµικότητας του εγχειρήµατος. 

Οι απαντήσεις των επόµενων 5 ερωτήσεων αντιστοιχούν στα 5 αντίστοιχα 

υποκριτήρια. Κάθε υποκριτήριο βαθµολογείται µε 2, 1 ή 0, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που ακολουθούν (µέγιστη βαθµολογία 10 βαθµοί). 

Αν από τη βαθµολόγηση συγκεντρωθεί βαθµός µικρότερος του 5, θεωρείται ότι 

το εγχείρηµα δεν αποτελεί καινοτοµία και ο βαθµός που τίθεται στο σχετικό 

κριτήριο συνολικά είναι 0. 

 

Υποκριτήριο 6.1: Εντοπισµός κατ΄ αρχήν ύπαρξης καινοτοµίας και 

κατηγοριοποίησή της 
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Εξετάζονται η κατ αρχήν ύπαρξη καινοτοµίας και τα σηµεία εκδήλωσης της 

(Οµάδες Α και Β της ερώτησης 1). Κρίσιµες έννοιες εκείνες του «νέου» ή του 

«σηµαντικά µεταβαλλόµενου». 

� Τίθεται βαθµός 2, αν ο επενδυτής πρόκειται να εφαρµόσει 

κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία (πατέντα). 

� Τίθεται βαθµός 1, ο αξιολογητής αποδέχεται την κατ αρχήν ύπαρξη 

καινοτοµίας της οµάδας Α ή της οµάδας Β. 

� Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν αποδέχεται την κατ αρχήν 

ύπαρξη καινοτοµίας σε καµία οµάδα. 

 

Υποκριτήριο 6.2: Προέλευση- ωρίµανση 

Εξετάζεται η πειστικότητα - αξιοπιστία της προέλευσης της καινοτοµικής 

εφαρµογής, σε συνδυασµό µε το βαθµό επεξεργασίας της ιδέας. 

Το κριτήριο είναι ποιοτικό και επιδέχεται πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Ο προβληµατισµός του αξιολογητή επικεντρώνεται στα εξής σηµεία: 

Αν ο υποψήφιος επιχειρηµατίας προτείνει προς εφαρµογή µια γνήσια καινοτόµο 

ιδέα που προήλθε από τις πηγές προέλευσης του πίνακα Α και δεν αποτελεί 

τυπική αντιγραφή. 

Αν ο υποψήφιος επιχειρηµατίας έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε τις δυνατότητες 

της προτεινόµενης καινοτοµίας, ώστε να διαθέτει την αναγκαία ωριµότητα για 

την εφαρµογή της.   

Τυπικά βέλτιστη απάντηση θεωρείται η τεχνολογική ανακάλυψη για την οποία 

έχουν  εφαρµοστεί διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης. Όµως, θα µπορούσαν 

να είναι απόλυτα πειστικές και απαντήσεις άλλων µορφών. 

� Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται για τη γνησιότητα της 

προέλευσης της καινοτοµικής ιδέας, και τη συστηµατική ενασχόληση 

του επενδυτή µε τις δυνατότητες εφαρµογής της. Ο βαθµός τίθεται και 

σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει πατέντα.  

� Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται για τη γνησιότητα της 

προέλευσης της καινοτοµικής ιδέας  µόνο. 

� Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν πείθεται για τη γνησιότητα της 

προέλευσης της καινοτοµικής ιδέας, ούτε για τη συστηµατική 

ενασχόληση του επενδυτή µε τις δυνατότητες εφαρµογής της  

 

Υποκριτήριο 6.3: Πρωτοτυπία 

Εξετάζεται η πρωτοτυπία της προτεινόµενης καινοτοµίας για τις επιχειρήσεις 

του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο επενδυτής. Συγκεκριµένα αξιολογείται η 

πρωτοτυπία ως εξής : 

� Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την ύπαρξη 

πρωτοτυπίας στην Ελλάδα  και ∆ιεθνώς  

� Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την ύπαρξη 

πρωτοτυπίας στην Ελλάδα. 



 62

� Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν αποδέχεται την ύπαρξη 

πρωτοτυπίας. 

 

Υποκριτήριο 6.4: Τεχνική - ποιοτική διαφοροποίηση 

Αξιολογείται ο βαθµός ή το επίπεδο διαφοροποίησης των τεχνικών/ 

τεχνολογικών χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή 

«καινοτόµου» υπηρεσίας (ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως 

προς την υπηρεσία (σιες) που στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή 

περισσότερες συγκεκριµένες εφαρµογές. Τα επίπεδα διαφοροποίησης και η 

αντίστοιχη βαθµολόγηση έχουν ως εξής:   

� Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

� Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης  είναι αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός 

� Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης  είναι Μικρός 

 

Υποκριτήριο 6.5: Οικονοµική διαφοροποίηση / Εµπορική Αποδοχή  

Αξιολογείται ο βαθµός ή το επίπεδο διαφοροποίησης των  οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» 

υπηρεσίας(ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την 

υπηρεσία(σιες) που στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες 

εφαρµογές. Σχετικά µε την αξιολόγηση της διαφοροποίησης των οικονοµικών 

µεγεθών, εξετάζεται η άµεση επίδραση της διαφοροποίησης επί του 

οικονοµικού αποτελέσµατος, καθώς και η προστιθέµενη αξία που δηµιουργείται 

στο προϊόν ή στην υπηρεσία ή στην επιχείρηση από την εκµετάλλευση της 

καινοτοµίας. Τα επίπεδα διαφοροποίησης και η αντίστοιχη βαθµολόγηση έχουν 

ως εξής:   

� Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

� Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης  είναι αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός 

� Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο 

διαφοροποίησης  είναι Μικρός 

 

Υποκριτήριο 6.6:  Εµπορική Αποδοχή του εγχειρήµατος  

Ειδικότερα εξετάζονται: 

• Βαθµός εξασφάλισης πώλησης, διάθεσης ή χρήσης του προϊόντος, 

υπηρεσίας  / διεργασίας (π.χ. ύπαρξη προσυµφώνων συνεργασιών, 

χρήσης ή διάθεσης ή  διανοµής των προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών).  

• Μέγεθος αγοράς – στόχου.  

• Συνθήκες ανταγωνισµού 
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• Ύπαρξη ή όχι εµποδίων εισόδου (entry barriers). 

o Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το 

επίπεδο εµπορικής αποδοχής , είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

o Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το 

επίπεδο εµπορικής αποδοχής, είναι αξιόλογο, αλλά όχι ιδιαίτερα 

σηµαντικό 

o Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το 

επίπεδο εµπορικής αποδοχής, είναι  Μικρό ή δεν εξασφαλίζεται.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Α/Α Υποκριτήριο ΒΑΘΜΟΣ 

6.1 
Εντοπισµός κατ΄ αρχήν ύπαρξης καινοτοµίας και 

κατηγοριοποίησή της 
 

6.2 Προέλευση- ωρίµανση  

6.3 Πρωτοτυπία  

6.4 Τεχνική- ποιοτική διαφοροποίηση  

6.5 Οικονοµική διαφοροποίηση  

6.6 Εµπορική Αποδοχή του εγχειρήµατος  

 
ΣΥΝΟΛΟ-ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β6 

(Θα είναι είτε ≥5, είτε 0) 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 : Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, 

περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη)   

 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 7-ΚΑΛΥΨΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Σηµαντική βελτίωση ποιότητας προϊόντων   

2 
Σηµαντική βελτίωση ποιότητας διαδικασιών-
λειτουργιών της επιχείρησης 

 
 

3 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή   

4 
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις λοιπές 
λειτουργίες 

  

5 Αύξηση παραγωγικότητας   

6 Αύξηση παραγωγικής δυναµικότητας   

7 Σηµαντική µείωση κόστους παραγωγής    
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8 
Σηµαντική µείωση κόστους λοιπών λειτουργιών 
πλην  παραγωγής  

 
 

9 
Αύξηση ευελιξίας σε είδη και µορφές 
παραγόµενων προϊόντων  

 
 

10 Αύξηση της εσωτερικής προστιθέµενης αξίας   

11 Αύξηση εξωστρέφειας της επιχείρησης   

12 Αύξηση εξαγωγών   

13 
Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων 

  

14 
Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
συνέχιση διατήρησης κατάστασης µηδενικών 
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 

  

15 Εξοικονόµηση ενέργειας   

16 
Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη µε αξιοποίηση  
τοπικών προϊόντων, ή δεξιοτήτων 

 
 

Σε κάθε υποκριτήριο ο αξιολογητής τοποθετείται µε ΝΑΙ ή µε ΟΧΙ . 

Η βαθµολόγηση γίνεται ως εξής : 

Από 12 ΝΑΙ και άνω, τίθεται βαθµός 10. 

11 ΝΑΙ=9 

10 ΝΑΙ=8 

9 ΝΑΙ=7 

8 ΝΑΙ=6 

7 ΝΑΙ=5 

6 ΝΑΙ=4 

5 ΝΑΙ=3 

3-4 ΝΑΙ=2 

1-2 ΝΑΙ=1 

0 ΝΑΙ=0 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 : Πληρότητα σχεδιασµού της επένδυσης   

 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 

8.1 

Ποιο το επίπεδο τεκµηρίωσης (µε 

στοιχεία) των δηλούµενων στην 

πρόταση για την υπάρχουσα 

Πολύ καλό=2 

Μέτριο=1 

Ανεπαρκές=0 
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κατάσταση της επιχείρησης; 

8.2 

Ποιο το επίπεδο ανάλυσης του ρόλου 

και της αναγκαιότητας κάθε στοιχείου 

του οικονοµικού αντικειµένου (υλικού ή 

άυλου) της επένδυσης; 

Απολύτως επαρκές=2 

Μέτριο=1 

Ανεπαρκές=0 

8.3 

Ποιος ο βαθµός κάλυψης κάθε δαπάνης 

µε σαφείς προσφορές –  manuals 

/prospectus όπου απαιτείται - µε 

ηµεροµηνία, υπογραφή και  σφραγίδα 

του προµηθευτή ; 

Πολύ καλός=2 

Μέτριος=1 

Ανεπαρκής=0 

8.4 

Οι προτεινόµενες δαπάνες είναι 

επιλέξιµες και σωστά 

κατηγοριοποιηµένες; Κρίνονται ότι δε 

χρειάζεται να υποστούν σηµαντικές 

περικοπές (π.χ. άνω του 20%);  

ΝΑΙ=2 

ΟΧΙ=0 

8.5 

Υπάρχει πρόβλεψη για απαιτούµενες 

οργανωτικές αλλαγές, ανάπτυξη νέων 

τµηµάτων, πρόσληψη εξειδικευµένου 

προσωπικού µετά την εφαρµογή του 

σχεδίου; 

ΝΑΙ=2 

ΟΧΙ=0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β8  

 

 

Συνολική βαθµολογία σε κλίµακα 100 βαθµών µε ακρίβεια 2ου δεκαδικού  

 

Συνολική βαθµολογία = 

(Α1*10%+Α2*10%+Α3*10%+Α4*10%+Α5*10%+Β6*15%+Β7*30%+Β8*5%)*1

0 

 

 

 

(ΙΙ) ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑ∆Α Α: Κριτήρια αξιοπιστίας επιχειρηµατικού φορέα και 

επιχειρηµατικού σχεδίου 

 

Κριτήριο 1: Καταλληλότητα έδρας (περιοχή εγκατάστασης) 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
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Θα πρέπει η προβλεπόµενη θέση της νέας επιχείρησης να µη βρίσκεται σε 

περιοχή που δεν επιτρέπεται εξ αρχής η εγκατάσταση, µε βάση το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο. Το κριτήριο βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

 

Κριτήριο 2: Προσόντα µετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – 

εµπειρία) 

 

Προσόντα µετόχων του υπό σύσταση 

φορέα.  Εξετάζεται:  

A. Επίπεδο Εκπαίδευσης  

B. Εργασιακή Εµπειρία  

C. Επιστηµονικό Έργο 

 

 

 

 

 

Α :  Μεταπτυχιακές σπουδές: 4,0 

       Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ): 3,0  

       Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ.ΙΕΚ): 2,0, 

       Λύκειο: 1,5,  

       Βασική Εκπαίδευση: 1,0.   

Β: Πάνω από 10 έτη και Συναφής µε το  

     αντικείµενο του έργου: 4,0   

     Από 5-10 έτη και Συναφής µε το 

     αντικείµενο του έργου: 3,5   

     Από 0-5 έτη και Συναφής µε το 

     αντικείµενο του έργου: 3,0   

     Πάνω από 10 έτη και Μη Συναφής: 3,0  

     Από 5-10 έτη και Μη Συναφής µε το 

     αντικείµενο του έργου: 2,5   

     Από 0-5 έτη και Μη Συναφής µε το 

     αντικείµενο του έργου: 2,0   

     Χωρίς εµπειρία / χωρίς τεκµηρίωση: 0 

C: Υπάρχον και συναφές: 2,0 

      Υπάρχον µη συναφές: 1,0 

      ∆εν υπάρχει / δεν τεκµηριώνεται: (0) 

 

 

Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα σχεδίου (συνεκτιµάται θετικά τυχόν υπάρχουσα 

κερδοφορία) 

Εξετάζονται:  

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 

3.1 

Τεκµηρίωση εµπορικών στόχων. Τυχόν 

υπάρχουσα θετική κερδοφορία µιας 

νέας επιχείρησης να ληφθεί θετικά 

υπόψη.  

Πολύ καλή τεκµηρίωση = 2 

Μέτρια τεκµηρίωση =1 

Ανεπαρκής τεκµηρίωση =0 

3.2 
Τεκµηρίωση τρόπου προβολής, 

διανοµής και διαφήµισης 

Πολύ καλή τεκµηρίωση = 2 

Μέτρια τεκµηρίωση =1 

Ανεπαρκής τεκµηρίωση =0 

3.3 Τεκµηρίωση για το βαθµό εξασφάλισης Πολύ καλή τεκµηρίωση = 2 
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πώλησης, διάθεσης ή χρήσης του 

προϊόντος/υπηρεσίας (π.χ. ύπαρξη 

προσυµφώνων συνεργασιών, χρήσης ή 

διάθεσης ή διανοµής των 

προϊόντων/υπηρεσιών). 

Μέτρια τεκµηρίωση =1 

Ανεπαρκής τεκµηρίωση =0 

3.4 
Τεκµηρίωση για την προβλεπόµενη 

διείσδυση στην αγορά  

Πολύ καλή τεκµηρίωση = 2 

Μέτρια τεκµηρίωση =1 

Ανεπαρκής τεκµηρίωση =0 

3.5 

Τεκµηρίωση για τις συνθήκες 

ανταγωνισµού, την ύπαρξη ή όχι 

εµποδίων εισόδου (entry barriers) και 

µέτρα αντιµετώπισής τους 

Πολύ καλή τεκµηρίωση = 2 

Μέτρια τεκµηρίωση =1 

Ανεπαρκής τεκµηρίωση =0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β3  

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β: Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα και την ποιότητα του 

επενδυτικού σχεδίου 

 

Το κριτήριο 4 «Πρωτοτυπία / Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη Τεχνολογική) που 

επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης» είναι αντίστοιχο 

µε το κριτήριο 6 της Οµάδας Β για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις.  

Το κριτήριο 5 «Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, 

περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη)» είναι αντίστοιχο µε το κριτήριο 7 της Οµάδας Β 

για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις. 

 
Κριτήριο 6: Πληρότητα σχεδιασµού της επένδυσης   

 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 

6.1 

Ποιο το επίπεδο τεκµηρίωσης (µε 

στοιχεία) των δηλούµενων στην 

πρόταση για την υπάρχουσα 

κατάσταση της επιχείρησης; 

Πολύ καλό=3 

Μέτριο=1,5 

Ανεπαρκές=0 

6.2 

Ποιο το επίπεδο ανάλυσης του ρόλου 

και της αναγκαιότητας κάθε στοιχείου 

του οικονοµικού αντικειµένου (υλικού ή 

άυλου) της επένδυσης; 

Απολύτως επαρκές=2 

Μέτριο=1 

Ανεπαρκές=0 

6.3 Ποιος ο βαθµός κάλυψης κάθε δαπάνης Πολύ καλός=3 
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µε σαφείς προσφορές –  manuals 

/prospectus όπου απαιτείται - µε 

ηµεροµηνία, υπογραφή και  σφραγίδα 

του προµηθευτή ; 

Μέτριος=1,5 

Ανεπαρκής=0 

6.4 

Οι προτεινόµενες δαπάνες είναι 

επιλέξιµες και σωστά 

κατηγοριοποιηµένες; Κρίνονται ότι δε 

χρειάζεται να υποστούν σηµαντικές 

περικοπές (π.χ. άνω του 20%);  

ΝΑΙ=2 

ΟΧΙ=0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β6  

 

 

Συνολική βαθµολογία σε κλίµακα 100 βαθµών µε ακρίβεια 2ου δεκαδικού  

 

Συνολική βαθµολογία = 

(Α2*20%+Α3*30%+Β4*15%+Β5*30%+Β6*5%)*10 

 

 

 

 

 

 

14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

14.1 Έναρξη έργων 

Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος, ο 

ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει την απόφαση ένταξης. Στην απόφαση ένταξης θα 

περιλαµβάνεται τεχνικό παράρτηµα µε σαφή και  αναλυτική περιγραφή του 

προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα, το συνολικό προϋπολογισµό, τις 

πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της 

χρηµατοδότησής του, την παρακολούθηση και τον έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ, 

τις σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του 

έργου, τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισµούς για την χορήγηση της 

ενίσχυσης, τις κυρώσεις, τους όρους τήρησης των δικαιολογητικών και 

παραστατικών στοιχείων που αφορούν στο έργο και κάθε άλλη σχετική µε την 

εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια. Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης στο Πρόγραµµα.  
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14.2 Παρακολούθηση έργου 

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρµόδιο ΕΦ∆ 

(ΕΦΕΠΑΕ), για την:  

� παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους 

� ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης 

ένταξης 

� ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα 

εγκεκριµένα χαρακτηριστικά και περιορισµούς. 

Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι 

να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ 

και το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών ή παροχής 

συγκεκριµένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτηµα λήψης στοιχείων που 

απαιτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και το ΕΣΠΑ 2007-2013 ενδέχεται να οδηγήσει 

στην απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραµµα. 

Κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου: 

� οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο που 

οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους, 

� πιθανή αδυναµία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την 

υλοποίηση του έργου, 

θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ για τη 

λήψη των προβλεπόµενων µέτρων. 

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστέλλει σχετικές οδηγίες υλοποίησης 

του έργου για την αποτελεσµατική παρακολούθησή του µετά την υπογραφή της 

απόφασης ένταξης καθώς επίσης και όταν καταστεί αναγκαίο. 

 

Α) Εκθέσεις προόδου έργων 

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω επιτόπιων ελέγχων 

του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από ειδικά για το 

σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης 

του δικαιούχου.  

Το αίτηµα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου (ΑΕΠ) έργων (Ενδιάµεση Έκθεση και Έκθεση 

Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη 

µορφή και θα συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Το αναλυτικό περιεχόµενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και 

τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον 

ΕΦΕΠΑΕ στους ∆ικαιούχους µετά/ή µε την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µία το πολύ, µετά την 

εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου 

φυσικού αντικειµένου. 
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Κάθε Έκθεση / αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις 

διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του 

επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί. 

Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του 

χωρίς την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας 

Έκθεσης Ολοκλήρωσης). 

 

Β) Έλεγχοι έργων 

Ο έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου πραγµατοποιείται στην 

έδρα της επιχείρησης από Όργανο Ελέγχου που απαρτίζεται από έµπειρα 

στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ή εξωτερικούς  συνεργάτες, που ορίζονται από αυτόν ή 

από µέλη του Μητρώου Αξιολογητών όπως αυτό περιγράφεται στην 

παράγραφο 13.1 του παρόντος.  

 Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί η 

αντίστοιχη Αναλυτική Έκθεση Προόδου από τον δικαιούχο ανάλογα µε την 

φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. Η Αναλυτική Έκθεση Προόδου θα πρέπει 

να συνταχθεί σύµφωνα µε τις Οδηγίες που θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ στον 

δικαιούχο µετά/ή µε την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ προκειµένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη 

κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης 

ελέγχου πριν την ακριβή ηµεροµηνία του ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης µε 

την επιχείρηση.   

Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα όργανα ελέγχου 

και να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις 

ηµεροµηνίες αποστολής των εκκρεµοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά τον επί 

τόπου έλεγχο. 

Μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου και την αποστολή των τυχόν 

εκκρεµοτήτων που θα προκύψουν, αποστέλλεται σχετική επιστολή 

συνοδευόµενη µε συγκεντρωτικό πίνακα πιστοποιηµένων δαπανών ανά 

κατηγορία δαπάνης. 

Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαµβάνει δύο φάσεις: 

� Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (τεχνική πιστοποίηση) 

� Την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου (οικονοµική 

πιστοποίηση). 

 

Τεχνική Πιστοποίηση 

Η τεχνική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου 

Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ 

µέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι 
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υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή 

του ελέγχου. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

� την απόφαση ένταξης και τις τυχόν  εγκεκριµένες τροποποιήσεις της 

πρότασης 

� τη υποβληθείσα  Έκθεση Προόδου 

� τον  Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος  και τα λοιπά έντυπα της 

προκήρυξης 

� το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 

το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτοµερώς τις ενέργειες του έργου που 

υλοποίησε ο δικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την 

ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου και την τήρηση των επιµέρους 

όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για 

να διαπιστώσει την ορθή κατανοµή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία 

Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να επιβεβαιώσει το εύλογο του 

κόστους. Οι ΕΦ∆ έχουν το δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά 

την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του 

επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους. 

Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας 

υπολείπεται του αρχικού σχεδιασµού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, 

εκτιµάται και σηµειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.  

Υπενθυµίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται µε την υποβολή των 

αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα 

αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ και µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα IV του παρόντος 

Οδηγού. 

 

Οικονοµική Πιστοποίηση 

Η οικονοµική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του 

Οργάνου Ελέγχου, παράλληλα µε τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης. 

Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο : 

� εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών 

δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και των 

σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. 

� ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών 

δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, 

που φέρει το τίτλο του προγράµµατος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και 

αντίστοιχα τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων 

για να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. 

βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ). 
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Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο 

των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου, δηµιουργεί, βάσει της προβλεπόµενης 

διαδικασίας, το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και 

πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή µε τις 

δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. Η 

καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην ενότητα 14.3. 

 

Γ) Πιστοποίηση δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού 

Η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται έπειτα από πιστοποίηση 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ολοκληρώσει το υπόλοιπο έργο, δεν έχει 

όµως πραγµατοποιήσει το εγκριθέν σύνολο των δαπανών αυτής της 

κατηγορίας, δύναται κατά την αποπληρωµή να  λάβει την αναλογούσα δηµόσια 

χρηµατοδότηση του υπολοίπου του προϋπολογισµού των δαπανών αυτών µε 

χρήση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ισχύος ενός έτους. Μετά την πάροδο 

του έτους(ή και έπειτα από προγενέστερο αίτηµα του δικαιούχου), ο 

Ενδιάµεσος Φορέας διαχείρισης πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες, και 

επιστρέφει την εγγυητική επιστολή, ή πραγµατοποιεί τον αναγκαίο 

συµψηφισµό. 

 

∆) Παραλαβή έργου 

Το αίτηµα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συµβατικού χρόνου 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή µέχρι και την ηµεροµηνία παράτασης 

(εφόσον έχει δοθεί). Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή 

εκπρόθεσµη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις 

συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 

• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 

• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται  

• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου. 

Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων 

δαπανών του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται 

στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.  
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Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης από τον δικαιούχο 

των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας 

το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και 

πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική επιστολή µε 

τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν 

καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή του έργου3. Η 

καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην ενότητα 14.3. 

∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωµένο και κατά συνέπεια 

να παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό αντικείµενο 

κάτω του ελάχιστου προβλεπόµενου προϋπολογισµού. 

 

Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η 

ηµεροµηνία στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που 

αφορούσε την ολοκλήρωση του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας 

λειτουργίας τότε ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η 

ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το 

συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 

παρατάσεων που έχουν εγκριθεί). 

 

 

14.3 Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης 

 

Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται 

να γίνει εφάπαξ, όταν  έχει ολοκληρωθεί  το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου 

που το καθιστά λειτουργικό είτε σε ποσοστό 100% είτε σε αναλογία του 

ποσοστού επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι µικρότερη της 

ολοκλήρωσης.  

Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από 

τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται 

από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων και της 

διαδικασίας προχρηµατοδότησης του προγράµµατος.   

 

Α) Προκαταβολή 

                                                
3 Σε αυτή την επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου. 
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Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση 

προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο 

δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από 

αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε 

διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του έργου από τον αρµόδιο για το σκοπό 

αυτό ΕΦ∆.  

 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε 

βάση ισόποσο συµψηφισµό µε πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα 

από αίτηµα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να 

του καταβληθεί σε µετρητά και το ποσό τυχόν αποµείωσης της εγγυητικής 

προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον 

πλήρη συµψηφισµό της µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. 

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή στον δικαιούχο, όταν καλύψει 

δαπάνες (ελεγµένες και πιστοποιηµένες) ισόποσες µε την εγγυητική επιστολή, 

να ζητήσει την διατήρηση του συνόλου της εγγυητικής επιστολής έναντι 

καταβολής νέας ισόποσης δηµόσιας επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή η 

εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη συµψηφισµό 

της µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες στην ολοκλήρωση του έργου.  

 

Β) Ενδιάµεσες καταβολές 

Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από 

πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών 

του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα 

δηµόσια χρηµατοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύµφωνα µε δηλούµενη 

επιθυµία του, είτε το σύνολο της αναλογούσας δηµόσιας χρηµατοδότησης 

χωρίς αποµείωση της εγγυητικής προκαταβολής, είτε µέρος αυτής µε 

αποµείωση της εγγυητικής προκαταβολής κατά το υπόλοιπο. 

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µία το πολύ, µετά την 

εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου 

φυσικού αντικειµένου. 

 

Γ) Αποπληρωµή 

Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από 

πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦ∆ 

(σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14.2Γ) 

Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων 

δαπανών του,  η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του, πραγµατοποιείται η λογιστική 
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εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια 

χρηµατοδότηση.  

 

 

 

 

14.4 Χρηµατοδότηση – Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά  

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: 

� Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας ή  

o Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών 

εισφορών.  

� Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό 

ίδρυµα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση 

� Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, 

εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 

o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 

o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 

o Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε, ατοµική 

επιχείρηση 

� Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ 

� Βεβαίωση της οικίας Νοµαρχίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του 

καταστατικού 

� Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση 

� Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση 

� Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

� Για ορισµό εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων, εφόσον δεν έχει γίνει 

εκχώρηση. 

o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε 

o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε. 

o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και 

Ο.Ε. 

� Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ. 

� Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-

5-92) 

� Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή γίνεται µε 

επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον 

λογαριασµό του δικαούχου. 

� Έντυπο Ε7 της και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης 

Εργασίας.  
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Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η 

υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. 

Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, πέραν 

των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της µονάδας εν 

ισχύ. 

 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι 

τελικά µικρότερη της εγκριθείσης, η δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί 

επί του πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, µε 

ελάχιστο κόστος 50.000,00 € σύµφωνα µε τον φάκελο υποβολής.   

Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έργο κάτω των 

50.000,00 €.  Επίσης απεντάσσονται αυτόµατα επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι 

οποίες εντός 18 µηνών αντίστοιχα (ή 24 µηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν 

υπέβαλαν αίτηµα και έκθεση ολοκλήρωσης.  

 

Επίσης ορίζεται ότι:  

• Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί 

βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει.  

• Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του 

έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την 

ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και 

τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή των 

αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός 

έλεγχος.  

• Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση 

και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι 

δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης 

επιχορήγησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• Για την καταβολή επιχορήγησης (της υπολειπόµενης ή ολόκληρης), θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου µε όλες τις επί µέρους 

ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιµες και αναφέρονται στην εγκριτική 

απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της.  

• Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ελέγχους ότι δεν τηρούνται οι 

όροι του παρόντος κανονισµού και της εγκριτικής απόφασης, ο 

ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράµµατος, εισηγείται στον Υπουργό 

Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απένταξη από το 
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Πρόγραµµα και την επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του ποσού 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έχει καταβληθεί, προσαυξηµένο 

κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. 

• Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισµού δύναται να 

συνεπάγεται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την 

επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 

Ακολουθούν δηλαδή  οι διαδικασίες απένταξης από το πρόγραµµα και η 

δικαιούχος επιχείρηση επιστρέφει το ποσόν τυχόν καταβληθείσας 

επιχορήγησης προσαυξηµένο κατά το ποσό νοµίµων τόκων από την 

εκάστοτε καταβολή. 

 

14.5 Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 

προθεσµίας των προβλεπόµενων 18 µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να 

υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση εξάµηνης παράτασης ολοκλήρωσης του 

έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική 

αίτηση πριν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί 

(εξοφληµένες δαπάνες) το  50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Η 

παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι 

3 µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις ανωτέρας βίας) 

και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο 

δικαιούχος του έργου. 

 

14.6 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου  

Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου της επένδυσης (εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, 

αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον µε την 

αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 

ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. 

Επίσης η µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να 

υπερβαίνει το 15% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Σηµειώνεται 

ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού 

προϋπολογισµού.  

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένου του αιτήµατος 

παράτασης, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον αρµόδιο ΕΦ∆ 

(ΕΦΕΠΑΕ), το αργότερο µέχρι τρεις µήνες πριν την ηµεροµηνία του συµβατικού 

χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου, µε συνηµµένα όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές 
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κ.λ.π.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

∆ράσης και µετά την γνωµοδότηση εκδίδεται σχετική τροποποιητική Απόφαση.  

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση 

µε: 

• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 

• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας 

προτεινόµενης λύσης 

και γνωµοδοτεί  για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του 

αιτήµατος και έκδοση σχετικής απόφασης. 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών 

που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος 

σηµασίας οι οποίες αναφέρονται σε: 

o Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης 

o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 µήνες 

o Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης. 

o Αλλαγή εξοπλισµού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, 

εκτυπωτών. 

o Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών 

χαρακτηριστικών και σκοπιµότητας των δαπανών καθώς και  

o Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη µεταβολή των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του. 

o Μεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας που δεν 

υπερβαίνουν το 15% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 15% του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής 

παρακολούθησης.  

 

Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν 

εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. 

Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, 

δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το 

κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου. 

 

14.7 Επιτροπή Παρακολούθησης  

Με απόφαση της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ, συγκροτείται 5 µελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης των ενταγµένων έργων για την εξέταση αιτηµάτων 
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τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης και γενικότερα θεµάτων που έχουν 

να κάνουν µε την υλοποίηση και παραλαβή των έργων, την ολοκλήρωση των 

έργων, καθώς και µε την παρακολούθηση των έργων και την τήρηση των όρων 

του παρόντος µετά την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος οδηγού. Ειδικότερα, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, 

ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη 

ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση της σχετικής απόφασης.  

Από τα 5 µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά 

υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ που ορίζονται κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων 

υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα άλλα δύο µέλη είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι της 

∆/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ. Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αρµόδιο στέλεχος από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ). 

 

∆εν επιττρέπεται  η  στελέχωση  της Επιτροπής Παρακολούθησης µε άτοµα 

που συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης  των προτάσεων. 

 

14.8 Απόφαση ολοκλήρωσης έργων  

Η απόφαση ολοκλήρωσης εκδίδεται από την ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και περιλαµβάνει το 

σύνολο των ολοκληρωµένων έργων της πράξης, τα οποία έχουν παραληφθεί 

από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία 

των ολοκληρωµένων έργων ανά περιφέρεια, όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη, τελικό 

προϋπολογισµό και καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη, καθώς και ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

 

 

15  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους 

και για τρία (3) χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου 

πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α)  Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής 

β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά 

φαινόµενα 

γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις 

περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενηµέρωση του αρµόδιου ΕΦ∆ που έχει την 
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ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου µετά την παραλαβή και 

αποπληρωµή του έργου. 

δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα 

κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 

εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης 4 , µε 

υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) 

µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση 

εξοπλισµού/λογισµικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού 

αιτήµατος στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου παρόµοιου 

εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 

µηνών από την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των 

παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό 

εξοπλισµό).  

2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα δεν επιτρέπεται: 

α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

φορέα να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους 

σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. 

Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή 

εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω 

κληρονοµικής διαδοχής. 

β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της 

απόφασης υπαγωγής φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της 

ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης της 

λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η 

ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. 

3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωµένες 

να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει 

κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από 

την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και 

διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα 

οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που 

αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου 

προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό 

                                                
4 Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο 

της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία 

παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί 

δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 16.1) 
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µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης. Σηµειώνεται 

ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και 

ελέγχεται σε ΕΜΕ µε βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρηµένες καταστάσεις της 

Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από 

τον ΕΦ∆ για την ακριβή καταµέτρηση του προσωπικού. .  

4.  Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από 

την ολοκλήρωση του έργου: 

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην 

περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 

β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή 

παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της 

παραγράφου 1 και α’ της παραγράφου 2 

5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόµενου στην 

παράγραφο 1 χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της 

ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα 

στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης. 

6. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, κατά την ολοκλήρωση του έργου αλλά 

και για 3 χρόνια από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, υποχρεούνται να 

παρέχουν στοιχεία στους ΕΦ∆ για την αποτίµηση της επίτευξης των γενικών 

και ειδικών στόχων του προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό η ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ 

έχει συντάξει ειδικό έντυπο αποτίµησης / αξιολόγησης της παρούσας 

δράσης, το οποίο αποτελεί στοιχείο του παρόντος οδηγού (Παράρτηµα ΧΙΙΙ). 

 

Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας  

Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής 

υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει 

σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του αναµνηστική πινακίδα σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. Υποχρεούται 

επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που διενεργούν 

δηµόσιες αρχές. 

 

 

 

 

16 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ   
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16.1 Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων 

 

•••• Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης και ενηµερώνει σχετικά την ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ (βλ. 

αναλυτική  διαδικασία παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση, των 

συγχρηµατοδοτούµενων από το  ΕΠΑΝ ΙΙ  επενδύσεων, στο Παράρτηµα  

ΧΙΙ). Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µία 

δεκαετία µετά την ολοκλήρωση των έργων.  

•••• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 

προβλέπονται στην απόφαση ένταξης / υπαγωγής και στις διατάξεις του 

παρόντος. Συµπληρωµατικά των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 

Κανονισµού 1083/2006, ο δικαιούχος επενδυτής υποχρεούται στη 

διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης, η εν 

λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σηµαντική τροποποίηση: 

α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή 

παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα 

β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας 

στοιχείου υποδοµής είτε από τη παύση της παραγωγικής 

δραστηριότητας 

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των 

δικαιούχων των ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά µε διοικητική επαλήθευση 

βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει 

διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδοµένων.  

∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον 

ΕΦΕΠΑΕ, από τη ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ έχει το δικαίωµα 

διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά και στοχευµένων επανελέγχων 

µετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.  

Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει 

ενδεικτικά τα εξής: 

� ∆ηµοσιευµένο ισολογισµό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που 

δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµού. 

� Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το 

καθεστώς ενίσχυσης. 

� Το έντυπο Ε7 (και για ένα έτος από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου) και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 
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16.2 Επιβολή κυρώσεων 

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι 

προβλεπόµενες από τους όρους απόφασης ένταξης του έργου και του 

παρόντος οδηγού κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή επιστροφή της 

καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.  

Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος 

επενδυτής και γίνεται σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης 

από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του επενδυτή ο ΕΦ∆ 

ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο (βλ. 

Παράρτηµα IX και ΧΙ). 
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17.      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑ∆ - NACE 

2008 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ   ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΠΑΑΧ (ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ 

ΠΑΡΑΡTHMA VΙI ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑµεΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IX ΘΕΣΜΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΧΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΧΙΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

∆ΡΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2003/361/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί 

οικονοµική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική 

ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις 

προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 

επιχειρήσεων 

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται 

από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού 

απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών 

1. "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. 

2. "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 
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σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε 

µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1250000 ευρώ· 

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 

ευρώ και λιγότερο από 5000 κατοίκους. 

3. "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 θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται 

αµέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια 

επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου 

της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή 

περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από 

κοινού. 

5. 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 
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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. 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 

χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος αναφοράς 

1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού 

απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την 

τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του 

κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς 

άλλους έµµεσους δασµούς. 

2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια 

επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό 

απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η 

κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της 

µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί 

δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν 

κλείσει ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από 

αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθµός απασχολούµενων 

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. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται: 

α) οι µισθωτοί· 

β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 

εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο· 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες· 

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και 

προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 

Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο 

πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον 

αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών 

δεν συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης 
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1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά 

µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο 

καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, 

γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον 

υπάρχουν- τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους 

λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει 

ενοποίησης. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι 

οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία 

συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα 

δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση 

διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % 

των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την 

εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς 

βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και 

τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % 

των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές 

επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 

Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε 

την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία 

τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα 

στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές 

επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν 

περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον 

ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα 

στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, 

και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της. 

 

7.1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 
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Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (
1
): …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
) ……….. 

 

 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα) 

Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η 

αιτούσα επιχείρηση: 

 

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που 

αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από 

τους λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον.  

Να συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς 

παραρτήµατα. 

 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτηµα (και το τυχόν συµπληρωµατικά 

δελτία). Στη συνέχεια να συµπληρωθεί η  

Συνδεδεµένη επιχείρηση δήλωση και το αποτέλεσµα των υπολογισµών 

να µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω. 
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Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος  

της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ τελικό σχετικά µε τον ορισµό  

των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ) 

 

Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισµού (**) 

 

 

  

 

(*)    Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική 

χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  

Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 

λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις 

που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

     (**)   σε χιλιάδες ευρώ. 

_____________________________________________________________________

________ 

 

Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση,  

υπάρχει µεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή 

της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή 

µεγάλη επιχείρηση); 

 

        Όχι 
 

        Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί 

        δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση (
3
)] 

 

Υπογραφή 

Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος 

να εκπροσωπεί την επιχείρηση: ................................................................. 

..................................................................................................................... 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των 

ενδεχόµενων παρατηµάτων της είναι ακριβή. 

 

........................................... (τόπος), ..................................... (ηµεροµηνία) 

 

Υπογραφή: 

 

___________ 

(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 

(
2
) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 
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(
3
) Ορισµός, άρθρο 4 παράγραφος 2, του παραρτήµατος της σύστασης της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Επισυναπτόµενα παραρτήµατα 

 

- Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη 

επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

- Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη 

επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

 

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (
1
) 

(βλέπε επεξηγηµατικό σηµείωµα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2
): 

 

 Αριθµός 

εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος  

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισµού (*) 

1. Στοιχεία (
2
) της αιτούσας 

επιχείρησης ή των ενοποιηµένων 

λογαριασµών (µεταφορά από 

τον πίνακα Β(1) του 

παραρτήµατος Β (
3
) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 

στοιχεία (
2
) όλων των 

(ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων (µεταφορά από 

τον πίνακα Α του παραρτήµατος 

Α) 

   

3. Άθροισµα στοιχείων (
2
) όλων 

των (ενδεχοµένων) 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

που δεν περιλαµβάνονται βάσει 

ενοποίησης στη γραµµή 

[µεταφορά από τον πίνακα Β(2) 

του παραρτήµατος Β] 

   

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(
1
) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

(
2
) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και 

να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα 

στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις 

που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (ορισµός, άρθρο 4). 
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(
3
) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων, 

υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – 

εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει 

ενοποίησης. 

__________________________________________________________________ 

 

Τα αποτελέσµατα της γραµµής «Σύνολο» πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της 

δήλωσης σχετικά µε τα «Στοιχεία για τον καθορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης». 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα 

δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των 

οποίων τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται ακόµη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς 

(
1
)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να µεταφέρονται στον 

ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

 

Πίνακας Α 

 

 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

(επωνυµία/ακριβή στοιχεία 

Αριθµός 

εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο 

ισολογισµού (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

____________________________________________________________________ 

(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να µεγαλώσει ο πίνακας) 

 

Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’ αναλογία που 

πραγµατοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή 

έµµεσα συνεργαζόµενη επιχείρηση. 
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Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη 

γραµµή 2 (σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος 

της δήλωσης. 

 

 

(
1
) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται 

στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης 

 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ............................................................................. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: .............................................................................. 

Αριθµός µητρώου ή ΦΠΑ (
1
): ..................................................................... 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
): ............ 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισµού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα 

στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των 

συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της 

συνεργαζόµενης επιχείρησης (
3
). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία 

σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης.  

 

3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία 

 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής (
4
) που κατέχει η επιχείρηση που 

συµπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας 

δηµιουργείται η σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη 

επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου: 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής (4
) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση 

που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η 

δήλωση (ή στη συνδεδεµένη επιχείρηση): 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και 

να συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο 

πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

 

Ποσοστό: ... Αριθµός 

εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισµού (*) 

Αποτελέσµατα κατ’ αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α. 

 

 

(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 

(
2
) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(
3
) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(
4
) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται 

υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό 

συµµετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, 

άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 

Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 

       Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή 

περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης 

συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

 

       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης 

[πίνακας Β(2)]. 

 

 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την 

αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, 

εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά 

συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς 

ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης (1
). 

 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση 

 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. 

Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

 

Πίνακας Β (1) 

 

 Αριθµός 

εργαζοµένων 

Κύκλος 

εργασιών (**) 

Σύνολο ισολογισµού (**) 
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(ΕΜΕ) (*) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο 

αριθµός τους υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των 

επιχειρήσεων µε τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

_____________________________________________________________________

________ 

Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη 

γραµµή 1 του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης 

 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

(επωνυµία/ακριβή στοιχεία 

∆ιεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθµός 

µητρώου ή 

ΦΠΑ (*) 

Ονοµατεπώνυµο και 

τίτλος του ή των 

βασικών 

διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

∆.    

Ε.    

 

 

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

_____________________________________________________________________

________ 

 

Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης 

επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα 

«δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων 

µέσω άλλων συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα «δελτίο 

σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

 



 98

(
1
) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

 

 

Πίνακας Β (2) 

 

 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθµός 

εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(**) 

Σύνολο 

ισολογισµού (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

 

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

___________________________________________________________________ 

 

Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη 

γραµµή 3 (σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της 

δήλωσης. 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 

(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον 

πίνακα Β) 

 

 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: .............................................................................. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας : .............................................................................. 

Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (
1
)          : .............................................................................. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
): ............ 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισµού (*) 

Σύνολο    
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(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

_____________________________________________________________________

_______ 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β. 

 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την 

αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, 

εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά 

συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς 

ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης (3
). 

 

Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι 

της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει 

συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

 

 

(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 

(
2
) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(
3
) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται 

στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 
 
2.1. Έννοια της προβληµατικής επιχείρησης 

9. ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης. Ωστόσο, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι µία επιχείρηση είναι προβληµατική κατά την έννοια των 
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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. 

10. 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. 
11. 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. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 

ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑ∆ - NACE 2008 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ NACE, 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA, 

ΕΘΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.7 
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών 

προϊόντων 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83.12 

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ. 

Εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων και συµπυκνωµάτων 

του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ.  

10.83.14 
Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, 

συµπυκνωµάτων και παρασκευασµάτων τσαγιού 

10.83.15 Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων 

10.84 

(Εκτός 10.84.11) 

Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων 

(Εκτός Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του 

ξιδιού που λαµβάνονται από το οξικό οξύ) 

10.86 
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων 

διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89.11 
Παραγωγή σουπών και ζωµών και παρασκευασµάτων 

τους 

10.89.13.01 Παραγωγή ζυµών αρτοποιίας και παρόµοιων ειδών  

10.89.13.02 Παραγωγή µπέικιγκ πάουντερ 

11.01 
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων 

ποτών 

11.05 Ζυθοποιία 

11.07 
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού 

νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών 

13* Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών* 

14* Κατασκευή ειδών ένδυσης* 

15* Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών* 

16 

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 

και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
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18 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων 

µέσων 

20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 

21 
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και 

φαρµακευτικών σκευασµάτων 

22 
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 

πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

25 
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 

µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 

26 

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 

28 
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 

π.δ.κ.α. 

31 Κατασκευή επίπλων 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

33 
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού 

35.30.21 
Υπηρεσίες παροχής πάγου (µόνο οι επιχειρήσεις 

υπηρεσιών παροχής πάγου) 

36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

36.00.20.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού µε φίλτρα ή άλλα µέσα 

37* Επεξεργασία λυµάτων* 

38.3* Ανάκτηση Υλικών* 

39* 
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για 

τη διαχείριση αποβλήτων* 

52.10 Αποθήκευση 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 

62 

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 

δραστηριότητες 

63 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
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71.20.12*  

Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων των φυσικών 

ιδιοτήτων (µόνο οι υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων 

των φυσικών ιδιοτήτων)* 

71.20.13 

Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων 

µηχανικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων (µόνο  οι 

Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων 

µηχανικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων) 

95.11.10.01 
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή 

επεκτάσεων 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

(*) Μόνο για τις νέες και υπό σύσταση (start-up) 
επιχειρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ. 

 

1. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού 

� Τιµολόγια (και Proforma Ιnvoice σε περίπτωση αγοράς εξοπλισµού από το 

εξωτερικό), ∆ελτία αποστολής, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και αγοράς 

εξοπλισµού.  

� Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής 

� Για προµήθεια αγοράς εξοπλισµού από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον 

τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κ.λ.π,)  CMR, Packing List, 

Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π. 

� Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση 

κυριότητας µε αναφορά στο serial number του µηχανήµατος  

� Αντίγραφο πιστοποιητικού CE και δήλωση συµµόρφωσης συνοδευόµενα µε 

τεχνικό φάκελο του µηχανήµατος. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις 
περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή 

απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους. 
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� Εξοπλισµός σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των 

σειριακών αριθµών (επί του εξοπλισµού, από συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια 

κλπ) και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά 

και στην αντίστοιχη βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη 

παρακράτησης της κυριότητας. 

� Αντίγραφο σύµβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην αγορά 

εξοπλισµού µέσω Leasing σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του 

Προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν 
είναι επιλέξιµη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν 
µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει 

στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. 

 

2. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού  

� Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και 

αγοράς λογισµικού 

� Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής 

� Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες 

βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης 

� Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών 

παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραµετροποίηση 

δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών. 

� Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση 

κυριότητας µε αναφορά στο serial number του λογισµικού. 

� Λογισµικό σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των 

σειριακών αριθµών  και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα 

παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση για το καινουργές, 

αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της κυριότητας. 

 

 

3. ∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων 

� Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά κατασκευαστικών 

εργασιών. 

� Οικοδοµική άδεια µε τα συνηµµένα σχέδια ή όποια άλλη µορφή έγκρισης 

εργασιών απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις (π.χ. έγκριση για 

εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας) ή νόµιµη απαλλαγή είτε από 

Πολεοδοµία είτε µε Υ.∆. θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

∆ιπλωµατούχο Μηχανικό µέλους του ΤΕΕ. 

� Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα µε  τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το 

έργο. 

� Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα. 

� Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας µεταγραµµένος στο Υποθηκοφυλακείο. Σε 

περίπτωση που οι κτιριακές επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο 

τότε πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο διάρκειας 15 ετών από 

την ηµέρα υποβολής της πρότασης. 

� Συµβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ. Οι 

συµβάσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης 
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ΤΠΥ για εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, 

τοποθέτησης βιοµηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.). 

� Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα. 

� Επιµετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους εργασιών. 
� Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρµόδιο µηχανικό µέλους του 

ΤΕΕ. 

� ∆ελτία αποστολής υλικών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας. 

� Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιµολόγησης εργασιών ειδικών 

εγκαταστάσεων για τον εξοπλισµό. 

� Να έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδοµικές εργασίες. 

 

4. ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το 

είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται) 
� Τιµολόγια, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς τεχνογνωσίας. 

� Θεωρηµένες συµβάσεις στη ∆ΟΥ. 

� Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στην επιχείρηση. 

� Τυχόν άδειες χρήσης.  
 

5. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος 
των συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν): 
� Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. παραστατικά 

συµβουλευτικών υπηρεσιών 

� Σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

� Αντίγραφο µελετών, εγχειριδίων (για διαχειριστικά συστήµατα) 

� Ιστοσελίδα σε λειτουργία και ανάλυση κόστους αυτής. 

 

6. ∆απάνες  πιστοποίησης  διαχειριστικών συστηµάτων  
� Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά  

� Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα.  
 

Για το φυσικό αντικείµενο επισηµαίνεται ότι : 
�     Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες 

περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια 

πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των 

παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία 

του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που τιµολογούνται και να είναι 

σε συµφωνία µε τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού αντικειµένου στην 

αντίστοιχη σύµβαση και τις σχετικές προσφορές. 

� Τα όργανα ελέγχου του αρµόδιου ΕΦΕΠΑΕ κατά την πιστοποίηση του 

Φυσικού Αντικειµένου µπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν 

απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη 

συµµόρφωση µε τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης.  

� Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οµάδων ελέγχου, 

έχοντας επιτόπου παρουσία (τουλάχιστον του Υπευθύνου του Έργου που θα 
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οριστεί στη σύµβαση) και παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή 

διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου. 

� Τα ιδιωτικά συµφωνητικά θα πρέπει να είναι : 

α) θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ  

β) εξοφληµένα στο σύνολο τους πριν την πιστοποίηση των σχετικών 

δαπανών ανεξαρτήτως του εγκεκριµένου ποσού στη σύµβαση. Σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που θα υποβληθεί είναι µικρότερο ή 

µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στο ιδιωτικό συµφωνητικό και δεν υπάρχει 

άλλη απαίτηση από τα δύο µέρη τότε θα προσκοµίζεται λύση του ιδιωτικού 

συµφωνητικού ή Υ.∆ µε γνήσιο της υπογραφής και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη 

οικονοµική ή οποιασδήποτε µορφής απαίτηση  
 

Οικονοµικό Αντικείµενο 

 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική 

φορολογική νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες 

προµηθευτών, καρτέλες ταµείου, καρτέλες λογαριασµών, εξοφλητικές 

αποδείξεις, extrait, ΤΠΥ, ∆Α, Τ∆Α, παραστατικά µεταφοράς από εξωτερικό, 

θεωρηµένα ισοζύγια, κ.λ.π.) για την τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης του 

Οικονοµικού Αντικειµένου. 

Επισηµαίνεται ότι στα παραδοτέα του οικονοµικού αντικειµένου 

περιλαµβάνονται και τα παραδοτέα που αφορούν στην εξόφληση των δαπανών 

(παρ. 10.6 Οδηγού). 

 

Στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

 

� Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση ή έγγραφα 

ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 

� Στα πλαίσια του ελέγχου του οικονοµικού αντικειµένου, θα πρέπει να 

πιστοποιείται η εξόφληση των αναγραφόµενων στα παραστατικά δαπανών, 

οπότε αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

� Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία/ΑΦΜ του 

προµηθευτή, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία (η 

περιγραφή να είναι συµβατή µε την ανάλυση του φυσικού αντικειµένου 

στην αντίστοιχη σύµβαση) και οι ποσότητες (ή διάρκεια υπηρεσιών).  

� Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, να αναγράφονται οι αντίστοιχοι 

κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος 

των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των εργασιών που 

εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. 

� Ειδικά για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, να αναγράφονται 

κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) ή αδειών 

χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την 

αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. 
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� Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εµφανή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα 

των δαπανών που εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Επίσης, 

θα πρέπει να είναι εµφανείς ή να µπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές 

αξίες χωρίς ΦΠΑ. 

�  Για όλες τις πληρωµές της επιχείρησης να υπάρχουν εξοφλητικές 

αποδείξεις από τους προµηθευτές. 

� Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων σχετικά µε την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων.  

� Οι δικαιούχοι οφείλουν να εγγράφουν  υποχρεωτικά στο µητρώο παγίων τον 

αποκτούµενο εξοπλισµό/λογισµικό καθώς και τις εργασίες για τις δαπάνες 

των κτηριακών επεµβάσεων και εγκαταστάσεων. 

� Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονοµικού 

αντικειµένου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής 

διαδροµή ελέγχου (να είναι σαφής και διαχωρίσιµη κάθε δαπάνη µέχρι 

επιπέδου Κατηγορίας ∆απανών για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από 

πλευράς προµηθευτών). 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του 

άξονα 3 του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε 

µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν : 

- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων 

(όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από 

γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, 

ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.  

 
 

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από 

γεωργούς 
 
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό 

θεσµικό πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών 

τους,  µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον 
Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση 

πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.  

      

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 

• Χώροι εστίασης και αναψυχής  
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• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 

χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 

• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές 

µονάδες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του 

περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, 

γεωθερµίας κλπ.). 

 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 

επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 

επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς  
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη 

γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, 
εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω: 

� Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

(ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια του 

Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας 

σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει 

από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων. 

� Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  

µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 
300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό 

για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε 

προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις 
ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους 
συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.  

� Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους 

της µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον 
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παρακάτω πίνακα, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα 

συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.  
 

Πίνακας  : Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

 
ΣΤΑΚΟ∆ 

03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΤΑΚΟ∆ 

08 

1533 Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 10.39-1 

1581 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 10.71-0 

1582 
Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 
10.72-0 

1584 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 10.82-0 

1585 
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών 

προϊόντων 
10.73-0 

1586 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 10.83-0 

1589 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 10.89-0M 

1591 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 11.01-0M 

172 Υφαντήρια 13.2M 

1751 Ταπητουργία 13.93-0 

1821 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 14.12-0 

1920 
Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, 

ειδών σελλοποιίας και σαγµατοποιίας 
15.12-0M 

2010 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου 16.10-0M 

2030 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 16.22-0 

2052 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 16.29-0M 

2121 
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας 

από χαρτί και χαρτόνι 
17.21-0 

2414 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών 19.10-0M 

2451 
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και 

στίλβωσης 
20.41-0 

2463 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 20.53-0 

2613 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 23.13-0 

262.1 
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών 

διακοσµητικών ειδών 
23.41-0 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 23.49-0 

2861 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 25.71-0M 

2862 Κατασκευή εργαλείων 25.73-0M 

2939 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 28.30-0M 

3611 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 29.32-0M 

3612 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 28.23-0M 

3613 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 31.02-0M 

3614 Κατασκευή άλλων επίπλων 31.09-0M 

3629 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών µ.α.κ. 32.12-0M 

363 Κατασκευή µουσικών οργάνων 32.2 
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5212 Παντοπωλεία 47.11-1 

5225 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 47.25-0 

5255 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών και ειδών λαϊκής τέχνης 47.41-0 

5281 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 95.23-0M 

9231 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 90.01-0M 

9232 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 79.90-0M 

9233 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 93.21-0 

9301 
Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων 
96.01-0 

9302 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής 96.02-0 

9304 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 93.13-0 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΑΧ 

1. ∆ήµοι νοµού Αιτωλοακαρνανίας -- 

1. ∆ήµος Αλυζίας 
2. ∆ήµος Αµφιλοχίας (∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, βαρετάδα) 
3. ∆ήµος Ανακτορίου   ( εκτός ∆.∆. Βονίτσης) 

4. ∆ήµος Αποδοτίας (εκτός των ∆.∆. Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, 
Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου) 

5. ∆ήµος Αστακού 
6. ∆ήµος Θέρµου (εκτός των ∆.∆. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, 

Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων) 
7. ∆ήµος Ινάχου 
8. ∆ήµος Πάλαιρου 
9. ∆ήµος Μεδεώνος 
10. ∆ήµος Μενιδίου (∆.∆. Φλωριάδα) 
11. ∆ήµος Παναιτωλικού (εκτός του ∆.∆. Κερασέας) 
12. ∆ήµος Παραβόλας (εκτός των ∆.∆. Νεροµάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας) 
13. ∆ήµος Παρακαµπυλίων 
14. ∆ήµος Πλατάνου (εκτός των ∆.∆. ∆ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, 

Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόµορης) 
15. ∆ήµος Πυλλήνης (εκτός των ∆.∆. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, 

Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης) 
16. ∆ήµος Στράτου (∆.∆. Καστράκι) 
17. ∆ήµος Φυτειών 

2. ∆ήµοι νοµού Αργολίδας -- 

1. ∆ήµος Ασκληπιείου (∆.∆. Ασκληπιείου. Αγ. ∆ηµητρίου, Αδαµίου, Αρκαδικού) 
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2. ∆ήµος Επιδαύρου 
3. ∆ήµος Ερµιόνης 
4. ∆ήµος Κρανιδίου (εκτός ∆.∆. Κρανιδίου) 
5. ∆ήµος Μιδέας (∆.∆. Αραχναίου, Μιδέας) 
6. ∆ήµος Μυκηναίων (∆.∆. Πρόσυµνας, Λιµνών) 

3. ∆ήµοι νοµού Αρκαδίας -- 

1. ∆ήµος Τυρού 
2. ∆ήµος Βαλτετσίου 
3. ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας (Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Πέτρου, ∆ολιανών, 

Έλατου, Καράτουλα, Καστανίτσας, Καστρίου, 
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Κουτρούφων, Μεσοράχης, Νέας Χώρας, Ξηροπηγαδίου, 
Περδικόβρυσης, Πλατανάς, Πλατάνου, Πράστου, Σίταινας, 
Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρέα) 

4. ∆ήµος Ηραίας 
5. ∆ήµος Κλείτορος 
6. ∆ήµος Κοντοβαζαίνης 
7. ∆ήµος Λαγκαδίων 
8. ∆ήµος Λεωνιδίου (εκτός ∆.∆. Λεωνιδίου) 
9. ∆ήµος Τροπαίων 
10. ∆ήµος Φαλαισίας 
11. Κ. Κοσµά 

4. ∆ήµοι νοµού Άρτας -- 

1. ∆ήµος Αγνάντων 
2. ∆ήµος Αθαµανίας 
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη 
4. ∆ήµος Ηρακλείας 
5. ∆ήµος Ξηροβουνίου 
6. ∆ήµος Πέτα 
7. ∆ήµος Τετραφυλίας 
8. Κ. Θεοδωριανών 
9. Κ. Μελισσουργών 

5. ∆ήµοι νοµού Αχαΐας - 

1. ∆ήµος Αιγείρας (εκτός ∆.∆. Αιγείρας, Αιγών) 

2. ∆ήµος Αιγίου (∆.∆. Πτέρης) 
3. ∆ήµος Ακράτας (∆.∆. Αγίας Βαρβάρας, Βαλιµής, Ζαρούχλης, 

Μεσορρουγίου, Περιστέρας, Πλατάνου) 

4. ∆ήµος Αροανίας 
5. ∆ήµος Καλαβρύτων 

6. ∆ήµος Λευκασίου 
7. ∆ήµος Παϊων 
8. ∆ήµος Τριταίας 
9. ∆ήµος Φαρρών 

10. Κ. Λεοντίου 
11. Κ. Καλεντζίου 
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6. ∆ήµοι νοµού Βοιωτίας -- 

1. ∆ήµος Αλιάρτου (∆.∆. Ευαγγελίστριας) 
2. ∆ήµος ∆αύλειας   (εκτός ∆.∆. Μαυρονερίου) 
3. ∆ήµος ∆ερβενοχωρίων 
4. ∆ήµος ∆ιστόµου   (εκτός ∆.∆. ∆ιστόµου) 
5. ∆ήµος Θεσπιέων (εκτός ∆.∆. Θεσπιών, Μαυροµµατίου) 

6. ∆ήµος Θηβαίων (∆.∆. Νεοχωρακίου) 
7. ∆ήµος Θίσβης (εκτός των ∆.∆. Ελλοπίας, Ξηρονοµής) 
8. ∆ήµος Κορώνειας (∆.∆. Κορώνειας, Αγ. Άννα, Αγ. Τριάδα) 
9. ∆ήµος Λεβαδέων (oικισµοί Ανάληψη, Ζερίκι του ∆.∆. Λεβαδέων) 
10. ∆ήµος Πλαταιών (εκτός των ∆.∆. Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου) 
11. ∆ήµος Τανάγρας (∆.∆. Ασωπία, Καλλιθέα) 
12. ∆ήµος Χαιρωνείας   (εκτός ∆.∆. Αγίου Βλασίου, Χαιρώνειας) 
13. Κ. Κυριακίου 

7. ∆ήµοι νοµού Γρεβενών - 

1. ∆ήµος Γόργιανης 
2. ∆ήµος Θεόδωρου Ζιάκα 
3. ∆ήµος Αγ. Κοσµά 
4. Κ. Αβδελλά 
5. Κ. ∆οτσικού 
6. Κ. Μεσολουρίου 
7. Κ. Περιβολίου 
8. Κ. Σαµαρίνης 
9. Κ. Σµίξης 
10. Κ. Φιλιππαίων 

8. ∆ήµοι νοµού ∆ράµας - 

1. ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου 

2. ∆ήµος Παρανεστίου 
3. Κ. Σιδηρόνερου 

9. ∆ήµοι νοµού ∆ωδεκανήσου 

1. ∆ήµος Αστυπάλαιας 
2. ∆ήµος Ατταβύρου 
3. ∆ήµος Καµείρου 
4. ∆ήµος Καρπάθου 



 114

4 

5. ∆ήµος Κάσου 
6. ∆ήµος Μεγίστης 
7. ∆ήµος Νισύρου 
8. ∆ήµος Νότιας Ρόδου 
9. ∆ήµος Σύµης ΙΟ.∆ήµος 

Τήλου ΙΙ.∆ήµος 
Χάλκης 

12. Κ. Ολύµπου - Καρπάθου 

10. ∆ήµοι νοµού Έβρου - 

1. ∆ήµος Βύσσας 
2. ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου (εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του 

∆ιδυµοτείχου) 
3. ∆ήµος Κυπρίνου 
4. ∆ήµος Μεταξάδων 
5. ∆ήµος Τριγώνου 
6. ∆ήµος Ορεστιάδας   (εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης της 

Ορεστιάδας) 

11. ∆ήµοι νοµού Εύβοιας 

1. ∆ήµος Αµαρυνθίων (εκτός του ∆.∆. Αµάρυνθος) 

2. ∆ήµος Αυλώνος 
3. ∆ήµος∆ιρφύων 
4. ∆ήµος∆υστίων 
5. ∆ήµος Ελυµνίων 
6. ∆ήµος Καρύστου (εκτός∆.∆. Καρύστου) 
7. ∆ήµος Κηρέως 
8. ∆ήµος Κονιστρών 
9. ∆ήµος Κύµης ΙΟ.∆ήµος 

Μαρµαρίου 
ΙΙ.∆ήµος Μεσσαπίων (εκτός του ∆.∆. Ψαχνών) 
12.∆ήµος Νηλέως 
13.∆ήµος Σκύρου 
14.∆ήµος Στυραίων 
15.∆ήµος Ταµιναίων (εκτός του ∆.∆. Αλιβερίου) 

16. Κ. Καφηρέως 
17. ∆ήµος Ωρεών 
18. ∆ήµος Αρτεµισίου 
19. ∆ήµος Ιστιαίας (εκτός του ∆.∆. Ιστιαίας) 

20. Κοινότητα Λιχάδος 
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12. ∆ήµοι νοµού Ευρυτανίας 

1. ∆ήµος Αγράφων 
2. ∆ήµος Απεραντίων 
3. ∆ήµος Ασπροποτάµου 
4. ∆ήµος Βίνιανης 
5. ∆ήµος Φραγκίστας 
6. ∆ήµος Προυσσού 

13. ∆ήµοι νοµού Ζακύνθου -- 

1. ∆ήµος Αρτεµισίων (∆.∆. Αγ. Λέοντος, Γυρίου, Κοιλιωµένου (Αγ. Νικόλαος), 

Λούχας) 

2. ∆ήµος Ελατίων 
3. ∆ήµος Λαγανά (∆.∆. Αγαλά, Κερίου) 

14. ∆ήµοι νοµού Ηλείας - 

1. ∆ήµος Αλιφείρας 

2. ∆ήµος Ανδριτσαίνης 
3. ∆ήµος Ζαχάρως (∆.∆. Καλλίδονα, Μηλέα, Μίνθη, Ταξιάρχες, Ροδινά, Σµέρνα, 

Μάκιστος, Κουµουθέκρα, Λέπρεο, Χρυσοχώρι) 
4. ∆ήµος Λαµπείας 
5. ∆ήµος Λασιώνος 
6. ∆ήµος Πηνείας 
7. ∆ήµος Σκιλλούντος (∆.∆. Τρυπητή, Γραίκα, Πλατάνια) 

8. ∆ήµος Φιγαλείας 
9. ∆ήµος Φολόης 
10. ∆ήµος Ωλένης 

15. ∆ήµοι νοµού Ηµαθίας -- 

1. ∆ήµος Βέροιας (∆.∆. Βερµίου, Γεωργιανών, Καστανέας, Τριποτάµου, 
Ράχης, Κουµαριάς) 

2. ∆ήµος ∆οβρά (∆.∆. Φυτείας) 
3. ∆ήµος Μακεδονίδος 
4. ∆ήµος Νάουσας (εκτός του ∆.∆. Νάουσας) 
5. ∆ήµος Μελίκης (∆.∆. Μελίκης) 
6. ∆ήµος Βεργίνας 
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16. ∆ήµοι νοµού Ηρακλείου - 

1. ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας 
2. ∆ήµος Αρκαλοχωρίου (∆.∆. ∆εµατίου, Καραβάδου, Κασάνου, 

Νιπηδήτου, Παναγιάς, Σκινιά) 
3. ∆ήµος Αρχανών 
4. ∆ήµος Βιάννου 
5. ∆ήµος Γοργολαΐνη 
6. ∆ήµος Ζαρού 
7. ∆ήµος Κρουσώνα 
8. ∆ήµος Ρούβα 
9. ∆ήµος Τεµένους 
10. ∆ήµος Παλιανής 
11. ∆ήµος Τυλίσου 

17. ∆ήµοι νοµού Θεσπρωτίας 

1. ∆ήµος Αχέροντα 

2. ∆ήµος Παραµυθιάς 

3. ∆ήµος Σαγιάδας 

4. ∆ήµος Φιλιατών 

5. Κ. Σουλίου 

6. ∆ήµος Μαργαριτίου 

18. ∆ήµοι νοµού Θεσσαλονίκης - 

1. ∆ήµος Αρέθουσας 
2. ∆ήµος Βασιλικών (∆.∆. Περιστέρας, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου) 
3. ∆ήµος Βερτίσκου 
4. ∆ήµος Καλλινδοίων 
5. ∆ήµος Κορωνείας (∆.∆. Αρδαµερίου) 
6. ∆ήµος Λαχανά 
7. ∆ήµος Σοχού 
8. ∆ήµος Χορτιάτη (∆.∆. Χορτιάτη) 
9. ∆ήµος Αγίου Αθανασίου (∆.∆. Ξηροχωρίου) 

19. ∆ήµοι νοµού Ιωαννίνων 

1. ∆ήµος Άνω Καλαµά 

2. ∆ήµος Άνω Πωγωνίου 
3. ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου 
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4. ∆ήµος Ανατολικού Ζαγορίου 
5. ∆ήµος ∆ελβινακίου 
6. ∆ήµος Λάκκας Σουλίου 
7. ∆ήµος ∆ωδώνης 
8. ∆ήµος Εγνατίας 
9. ∆ήµος Εκάλης 
10. ∆ήµος Ευρυµενών 
11. ∆ήµος Ζίτσας 
12. ∆ήµος Καλπακίου 
13. ∆ήµος Κατσανοχωρίων 
14. ∆ήµος Κεντρικού Ζαγορίου 
15. ∆ήµος Μετσόβου 
16. ∆ήµος Μολοσσών 
17. ∆ήµος Πραµάντων 
18. ∆ήµος Σελλών 
19. ∆ήµος Τζουµέρκων 
20. ∆ήµος Τύµφης 
21. Κ Πάπιγκου 
22. Κ. Συράκου 
23. Κ Βαθυπέδου 

24. Κ. Καλαρρυτών 

25. Κ. Ματσουκίου 
26. Κ. Πωγωνιανής 
27. Κ. Λαβδάνης 
28. Κ. ∆ίστρατου 
29. Κ. Βοβούσης 
30. Κ. Μηλέας 
31. ∆ήµος Πασσαρώνος 

20. ∆ήµοι νοµού Καβάλας - 

1. ∆ήµος Ελευθερών (∆.∆. Φωλιάς, Μυρτόφυτου) 
2. ∆ήµος Ορεινού 
3. ∆ήµος Πιερέων (∆.∆. Αυλής, Μελισσοκοµείου, ∆ωµατίων, 

Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου) 

21. ∆ήµοι νοµού Καρδίτσας 

1. ∆ήµος Αργιθέας 
2. ∆ήµος Αχελώου 
3. ∆ήµος Καλλιφωνίου 
4. ∆ήµος Μενελαΐδας 
5. ∆ήµος Μουζακίου 
6. ∆ήµος Ρεντίνης 
7. ∆ήµος Ταµασίου 
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8.  Κ. Ανατ. Αργιθέας 22. ∆ήµοι 

νοµού Καστοριάς -- 

1. ∆ήµος Αγίων Αναργύρων 
2. ∆ήµος Ακριτών 
3. ∆ήµος Μεσοποταµίας 
4. ∆ήµος Βιτσίου 
5. ∆ήµος Ίωνος ∆ραγούµη 
6. ∆ήµος Κλεισούρας 
7. ∆ήµος Κορεστίων 
8. ∆ήµος Νεστορίου 
9. ∆ήµος Άργους Ορεστικού (εκτός του ∆.∆. Άργους Ορεστικού) 
10. Κ. Αρρένων 

11. Κ. Γράµµου 
12. Κ. Καστρακίου 

23. ∆ήµοι νοµού Κέρκυρας - 

1. ∆ήµος Θιναλίου (∆∆ Περιθειάς, Λουτσών, Λαυκίου, Πεταλείας, Νυµφών, 
Επίσκεψης, Κληµατιάς) 

2. ∆ήµος Κασσωπαίων (∆∆ Σινιών, Νησακίου, Κασσιώπης, Γιµαρίου) 
3. ∆ήµος Φαιάκων (∆∆ Σπαρτύλα, Σγουράδων, Ζυγού, Σωκρακίου, Άνω Κορακιάνας) 

24. ∆ήµοι νοµού Κεφαλληνίας -- 

1. ∆ήµος Ελειού-Πρόνων 
2. ∆ήµος Ερίσου 
3. ∆ήµος Ιθάκης 
4. ∆ήµος Λειβαθούς 
5. ∆ήµος Πυλαρέων 
6. ∆ήµος Σάµης (∆.∆. Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων) 
7. Κ. Οµαλών 

25. ∆ήµοι νοµού Κιλκίς -- 

1. ∆ήµος Αξιούπολης 
2. ∆ήµος Γουµένισσας 
3. ∆ήµος Ευρωπού 
4. ∆ήµος Κρουσσών 
5. ∆ήµος Μουριών 

6. ∆ήµος Πολυκάστρου (εκτός του ∆.∆. Πολυκάστρου) 
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7. Κ. Λιβαδίων 

8. ∆ήµος ∆οιράνης 
9. ∆ήµος Γαλλικού (εκτός του ∆.∆. Πεδινού) 

10. ∆ήµος Πικρολίµνης (∆.∆. Ανθοφύτου, Μικροκάµπου, Νέου 

Αγιονερίου, Παλαιού Αγιονερίου, Νέου Γυναικοκάστου) 

26. ∆ήµοι νοµού Κοζάνης - 

1. ∆ήµος Ασκίου 
2. ∆ήµος Βελβεντού (εκτός του ∆.∆. Βελβεντού) 
3. ∆ήµος Μουρικίου 
4. ∆ήµος Νεάπολης 
5. ∆ήµος Τσοτυλίου 
6. Κ. Βλάστης 

7. Κ. Πενταλόφου 
8. ∆ήµος Βερµίου 

27. ∆ήµοι νοµού Κορινθίας -- 

1. ∆ήµος Ξυλοκάστρου (εκτός των ∆.∆. Ξυλόκαστρου, Καµαρίου, Κάτω 
Λουτρού, Μελισσίου, Ρίζης, Συκέας, Πιτσών) 

2. ∆ήµος Σαρωνικού (∆.∆. Κατακαλίου, Αθικίων, Γαλατακίου, Αγ. Ιωάννη) 
3. ∆ήµος Σολυγείας (∆.∆. Σοφικού, Αγγελόκαστρου, Κορφού) 
4. ∆ήµος Στυµφαλίας 
5. ∆ήµος Τενέας (∆.∆. Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίας, 

Χιλιοµοδίου, Αγ. Βασιλείου, Κουταλά) 
6. ∆ήµος Φενεού 

28. ∆ήµοι νοµού Κυκλάδων - 

1. ∆ήµος Άνδρου 
2. ∆ήµος ∆ρυµαλίας 
3. ∆ήµος Εξωµβούργου (Τήνος) 
4. ∆ήµος Κορθίου 
5. ∆ήµος Νάξου (εκτός του ∆.∆. Νάξου) 
6. ∆ήµος Υδρούσας 
7. Κ. Σικίνου 
8. Κ. Φολέγανδρου 
9. Κ. Κιµώλου 
10. Κ. Ανάφης 
11. Κ. Πανόρµου (Τήνος) 
12. Κ. Κουφονησίων 
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13. Κ. Ηράκλειας 

14. Κ. Σχοινούσσας 
15. Κ. ∆ονούσας 
16. Κ. Οίας (Κ.∆. Θηρασίας) 

29. ∆ήµοι νοµού Λακωνίας - 

1. ∆ήµος Ανατολικής Μάνης 
2. ∆ήµος Γερόνθρων 
3. ∆ήµος Γυθείου (εκτός του ∆.∆. Γυθείου) 
4. ∆ήµος Ζάρακα 
5. ∆ήµος Θεραπνών (εκτός των ∆.∆. Πλατάνας, Σκούρας) 

6. ∆ήµος Μυστρά 
7. ∆ήµος Νιάτων (εκτός του ∆.∆. Απιδέα) 
8. ∆ήµος Οινούντος 
9. ∆ήµος Οιτύλου 
10. ∆ήµος Πελλάνας 
11. ∆ήµος Σµύνους 
12. ∆ήµος Φαρίδος 
13. Κ. Καρυών 

30. ∆ήµοι νοµού Λάρισας - 

1. ∆ήµος Αγιάς (∆∆ Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, 
Νερόµυλων, Ποταµιάς, Έλαφου) 

2. ∆ήµος Αντιχασίων    (εκτός του ∆.∆. Κρανέας Ελλασσόνος) 
3. ∆ήµος Γόννων 
4. ∆ήµος Ελασσόνας (εκτός των ∆.∆. Ελλασσόνος, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, 

Κεφαλοβρύσου, Στεφανοβούνου) 
5. ∆ήµος Ευρυµενών (∆.∆. Καρίτσας, Οµολίου, Στόµιου) 

6. ∆ήµος Κάτω Ολύµπου (∆∆ Κρανέας, Πυργετού) 
7. ∆ήµος Λακέρειας (∆.∆. Ανατολής, ∆ήµητρας, Μαρµαρινής) 

8. ∆ήµος Λιβαδίου 
9. ∆ήµος Μακρυχωρίου (∆.∆. Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµού) 
10. ∆ήµος Μελιβοίας (∆.∆. Μελοιβίας, Σωτηρίτσας) 
11. ∆ήµος Νέσσωνος (∆.∆. Πουρναρίου) 
12. ∆ήµος Ολύµπου 
13. ∆ήµος Ποταµιάς 
14. ∆ήµος Σαρανταπόρου 
15. Κ. Αµπελακίων 
16. Κ. Βερδικούσης 
17. Κ. Καρυάς 
18. Κ. Τσαριτσάνης 
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31. ∆ήµοι νοµού Λασιθίου -- 

1. ∆ήµος Ιεράπετρας (∆.∆. Νέων Μάλων, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαµαύκας, 
Μακρυλίας, Μεσελέρων, Μουρνίων, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης) 

2. ∆ήµος Ιτάνου 
3. ∆ήµος Λεύκης 
4. ∆ήµος Μακρύ Γιαλού 
5. ∆ήµος Οροπεδίου Λασιθίου 
6. ∆ήµος Σητείας (εκτός του παλαιού ∆ήµου Σητείας) 

32. ∆ήµοι νοµού Λέσβου - 

1. ∆ήµος Αγίας Παρασκευής (εκτός του ∆.∆. Αγ. Παρασκευής) 

2. ∆ήµος Αγιάσου 
3. ∆ήµος Ατσικής (εκτός των ∆.∆. Αγ. ∆ηµητρίου, Ατσίκης, Βάρους, 

Καρπασίου) 
4. ∆ήµος Γέρας 
5. ∆ήµος Ερεσού-Αντίσσης (εκτός του ∆.∆. Ερεσού) 
6. ∆ήµος Ευεργέτουλα (εκτός των ∆.∆. Ασωµάτων, Κάτω Τρίτους) 
7. ∆ήµος Καλλονής 
8. ∆ήµος Λουτροπόλεως Θερµής (εκτός ων ∆.∆. Λουτροπόλεως, Θέρµης, 

Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πύργων Θερµής) 

9. ∆ήµος Μανταµάδου (εκτός του ∆.∆. Μανταµάδου) 
10. ∆ήµος Μήθυµνας 
11. ∆ήµος Μούδρου (εκτός των ∆.∆. Λύχνων, Μούδρου, Ρεπανιδίου, 

Ρωµανού) 
12. ∆ήµος Νέας Κούταλης (εκτός των ∆.∆. Πεδινού, Νέας Κούταλης) 
13. ∆ήµος Πέτρας 
14. ∆ήµος Πλωµαρίου   (εκτός του ∆.∆. Πλωµαρίου) 
15. ∆ήµος Πολιχνίτου 
16. Κ. Αγ. Ευστρατίου 

33. ∆ήµοι νοµού Λευκάδας 

1. ∆ήµος Απολλωνίων 
2. ∆ήµος Καρυάς 
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∆ήµος Σφακιωτών 

34. ∆ήµοι νοµού Μαγνησίας - 

1. ∆ήµος Αλµυρού (∆.∆. Κοκκωτών, Κωφών, Ανθότοπου και Φυλακής) 

2. ∆ήµος Αργαλαστής 
3. ∆ήµος Αφετών 
4. ∆ήµος Πτελεού 
5. ∆ήµος Σηπιάδος 
6. ∆ήµος Σούρπης 
7. Κ. Τρικερίου 
8. Κ. Ανάβρας 

35. ∆ήµοι νοµού Μεσσηνίας -- 

1. ∆ήµος Αβίας 
2. ∆ήµος Αετού 
3. ∆ήµος Ανδανίας 
4. ∆ήµος Αριστοµένους 
5. ∆ήµος Αρφαρών (∆.∆. Άγριλου, Αρφάρων, Βελανιδίων, 

Βροµόβρυσης, Σταµατίνου, Αγ. Φλώρου) 
6. ∆ήµος Αυλώνος 
7. ∆ήµος Βουφράδων 
8. ∆ήµος ∆ωρίου 
9. ∆ήµος Είρας 
10. ∆ήµος Θουρίας (∆.∆. Πόλιανης, Αµφείας) 
11. ∆ήµος Ιθώµης 
12. ∆ήµος Καλαµάτας (∆.∆. Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Βέργα, Ελαιοχωρίου, 

Καρβελίου, Λαδά, Λαιϊκών, Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών) 

13. ∆ήµος Λεύκτρου 
14. ∆ήµος Παπαφλέσσα 
15. Κ. Τριπύλλας 

16. Κ. Τρίκορφου 
17. ∆ήµος Ανδρούσας 
18. ∆ήµος Οιχαλίας 
19. ∆ήµος Κυπαρισσίας (∆.∆. Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου, 

Ξηροκάµπου, Περδικονερίου, Στασιού) 
20. ∆ήµος Πεταλιδίου (∆.∆. ∆ροσιάς, Καλοχωρίου, Καστανιών, Λυκίσσης, 

Μαθίας, Νεροµύλου, Πανιπερίου, Κοκκίνου) 
 

21. ∆ήµος Μελιγαλά 
22. ∆ήµος Χιλιοχωρίων 
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36. ∆ήµοι νοµού Ξάνθης - 

1. ∆ήµος Μύκης 
2. ∆ήµος Σταυρούπολης (εκτός των ∆.∆. Γέρακα, Κοµνηνών) 
3. ∆ήµος Τοπείρου (∆.∆. Τοξότες, Γαλάνης) 
4. Κ. Θερµών 
5. Κ. Κοτύλης 
6. Κ. Σατρών 

7. ∆ήµος Σέλερου 
8. ∆ήµος Βιστωνίδας (∆.∆. Σουνίου) 
9. ∆ήµος Αβδήρων (∆.∆. Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης) 

10. ∆ήµος Ξάνθης (∆.∆. Κιµµερίου) 

37. ∆ήµοι νοµαρχίας Πειραιά -- 

1. ∆ήµος Κυθήρων 
2. ∆ήµος Μεθάνων 
3. ∆ήµος Τροιζήνος 
4. Κ. Αντικυθήρων 

5. ∆ήµος Πόρου (ηπειρωτικό τµήµα) 

38. ∆ήµοι νοµού Πέλλας - 

1. ∆ήµος Αριδαίας 
2. ∆ήµος Βεγορίτιδας 
3. ∆ήµος Έδεσσας (∆.∆. Σωτήρα, Καρυδιά, Νήσι, Βρυτά, Αγρά) 
4. ∆ήµος Εξαπλατάνου 
5. ∆ήµος Κύρρου 
6. ∆ήµος Μενηίδος 
7. ∆ήµος Σκύδρας (εκτός του ∆.∆. Σκύδρας) 
8. ∆ήµος Μεγάλου Αλεξάνδρου 

39. ∆ήµοι νοµού Πιερίας 

1. ∆ήµος ∆ίου 
2. ∆ήµος Ελαφίνας 
3. ∆ήµος Πέτρας 
4. ∆ήµος Πιερίων 
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40. ∆ήµοι νοµού Πρέβεζας - 

1. ∆ήµος Ανωγείου 
2. ∆ήµος Θεσπρωτικού 
3. ∆ήµος Λούρου (εκτός ∆.∆. Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης) 
4. ∆ήµος Φιλιππιάδος (εκτός ∆.∆. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Νέας Κερασούντας) 

5. Κ. Κρανιάς 

41. ∆ήµοι νοµού Ρεθύµνου - 

1. ∆ήµος Ανωγείων 
2. ∆ήµος Αρκαδίου (∆.∆. Αµνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, 

Κυριαννάς, Μέσης, Σκουλουφίων Χαρκίων) 
3. ∆ήµος Γεροποτάµου 
4. ∆ήµος Κουλούκωνα 
5. ∆ήµος Κουρητών 
6. ∆ήµος Λάµπης 
7. ∆ήµος Συβρίτου 
8. Κ. Ζωνιανών 

42. ∆ήµοι νοµού Ροδόπης 

1. ∆ήµος Ιάσµου 

2. ∆ήµος Σώστου 
3. Κ. Οργάνης 

4. Κ. Κέχρου 

43. ∆ήµοι νοµού Σάµου - 

1. ∆ήµος Αγίου Κηρύκου 
2. ∆ήµος Βαθέος (εκτός του ∆.∆. Σαµίων) 
3. ∆ήµος Ευδήλου 
4. ∆ήµος Καρλοβασίων (εκτός του ∆.∆. Καρλοβασίων) 
5. ∆ήµος Μαραθοκάµπου 
6. ∆ήµος Πυθαγορείου 
7. ∆ήµος Ραχών 
8. ∆ήµος Φούρνων Κορσεών 
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44. ∆ήµοι νοµού Σερρών 
 

1. ∆ήµος Αµφίπολης  
2. ∆ήµος Ηρακλείας  

3. ∆ήµος Κερκίνης  

4. ∆ήµος Κορµίστας  
5. ∆ήµος Πετριτσίου  

6. ∆ήµος Πρώτης  

7. ∆ήµος Ροδολίβους  

8. ∆ήµος Νιγρίτας (εκτός του ∆.∆. Νιγρίτας) 
9. ∆ήµος Αχινού  
10. ∆ήµος Βισαλτίας  

11. ∆ήµος Στρυµωνικού  
12. ∆ήµος Τραγιλού  

13. ∆ήµος Αλιστράτης  

45. ∆ήµοι νοµού Τρικάλων -- 

1. ∆ήµος Αιθήκων (∆.∆. Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου, ∆ροσοχωρίου, 

Αθαµανίας, ∆έσης) 
2. ∆ήµος Καλαµπάκας (εκτός του ∆.∆. Καλαµπάκας) 
3. ∆ήµος Καστανιάς 
4. ∆ήµος Κλεινοβού (∆.∆. Κλείνου) 
5. ∆ήµος Μαλακασίου 
6. ∆ήµος Οιχαλίας 
7. ∆ήµος Παληοκάστρου 
8. ∆ήµος Παραληθαίων 
9. ∆ήµος Πύλης 
10. ∆ήµος Πυνδαίων 
11. ∆ήµος Τυµφαίων 
12. ∆ήµος Φαρκαδόνας 
13. ∆ήµος Χασίων 
14. Κ. Νεράιδας 
15. Κ. Μυροφύλλου 

46 ∆ήµοι νοµού Φθιώτιδας -- 

1. ∆ήµος Αγίου Γεωργίου Τυµφρηστού 
2. ∆ήµος Αµφίκλειας 
3. ∆ήµος ∆οµοκού 
4. ∆ήµος Ελάτειας 
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5. ∆ήµος Θεσσαλιώτιδος 
6. ∆ήµος Μακρακώµης 
7. ∆ήµος Ξυνιάδος 
8. ∆ήµος Σπερχειάδος 
9. ∆ήµος Τιθορέας 

10. Κ. Τυµφρηστού 
11. ∆ήµος Υπάτης 

47. ∆ήµοι νοµού Φλώρινας -- 

1. ∆ήµος Αετού 
2. ∆ήµος Περάσµατος (∆.∆. Φλάµπουρου, Άνω Υδρούσας, ∆ροσοπηγής) 
3. ∆ήµος Πρεσπών 
4. Κ. Κρυσταλοπηγής 

5. Κ. Νυµφαίου 
6. Κ. Λέχοβου 
7. Κ. Βαρικού 

48. ∆ήµοι νοµού Φωκίδας 

1. ∆ήµος Βαρδουσίων 
2. ∆ήµος Γραβιάς 
3. ∆ήµος ∆ελφών 
4. ∆ήµος Ευπαλίου 
5. ∆ήµος Καλλιέων 
6. ∆ήµος Λιδορικίου 
7. ∆ήµος Παρνασσού 

49. ∆ήµοι νοµού Χαλκιδικής -- 

1. ∆ήµος Ανθεµούντα 
2. ∆ήµος Αρναίας 
3. ∆ήµος Ζερβοχωρίων 
4. ∆ήµος Παναγίας (∆.∆. Παναγιάς) 

5. ∆ήµος Πολυγύρου (∆.∆. Σανών, Παλαιόκαστου, Προδρόµου, Ταξιάρχη, 
Βρασταµών) 

6. ∆ήµος Σταγύρων-Ακάνθου (∆.∆. Σταγύρων, Στρατονικίου) 
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50. ∆ήµοι νοµού Χανίων -- 

1. ∆ήµος Ανατολικού Σελίνου 
2. ∆ήµος Θερίσου (∆.∆. Θερισού) 
3. ∆ήµος Ινναχωρίου 
4. ∆ήµος Καντάνου 
5. ∆ήµος Κισσάµου 
6. ∆ήµος Μουσούρων (∆.∆. Καρανού, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, 

Σεµπρωνά) 
7. ∆ήµος Μυθήµνης 
8. ∆ήµος Πελεκάνου 
9. ∆ήµος Σφακίων 

10. Κ. Άση Γωνιά 
ΙΙ.∆ήµος Κολυµβαρίου 
12.∆ήµος Βουκολίων 

51. ∆ήµοι νοµού Χίου - 

1. ∆ήµος Αγίου Μηνά (εκτός της παραλιακής ζώνης -Καρφάς - Αγ. Ερµιόνη - Μέγας 

Λιµένας - Αγ. Φωτεινή-) 
2. ∆ήµος Αµανής 
3. ∆ήµοςΐωνίας 
4. ∆ήµος Καµποχώρων 
5. ∆ήµος Καρδαµύλων 
6. ∆ήµος Μαστιχοχωρίων 
7. ∆ήµος Οινουσσών 
8. ∆ήµος Οµηρούπολης 

9. ∆ήµος Χίου (πλην της πόλης Χίου) 
ΙΟ.∆ήµος Ψαρών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ 
         

A/A Νοµός Επωνυµία Σηµείου ∆ιεύθυνση Αριθµός Περιοχή ΤΚ Τηλέφωνο  ∆ΗΜΟΣ 
1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βαλαωρίτου 4 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 10671 2103620242 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ 

Λ. Συγγρού 68 ΑΘΗΝΑ 11742 210 3389540 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 

Λ. Μεσογείων 290 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15562 210 6596401 ∆ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ιερά Οδός 265 & Μεγ. 
Αλεξάνδρου 

ΑΙΓΑΛΕΩ 12244 210 5316203 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

5 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Γ. Παπανδρέου 100 & 
Παπαδιαµάντη 40 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 210 2853710 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

6 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
Π. ΦΑΛΗΡΟ 

Αγ. Αλεξάνδρου 8 & Ίριδος 2 Π.ΦΑΛΗΡΟ 17561 210 9858480 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

7 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

Σοφ. Βενιζέλου  103 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16343 210 9948002 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

8 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΙΛΙΟΝ 

Ιδοµενέως 74 & Πολυφήµου ΙΛΙΟΝ 13122 210 2696260-4 ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 

9 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ 

Οµήρου 8 ΑΘΗΝΑ 10564 210 3257010 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

10 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΓΓΡΟΥ 

Λ. Συγγρού 246 & ∆αβάκη ΚΑΛΛΛΙΘΕΑ 17672 210 9538040 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

11 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Φειδιππίδου 17-19 & Μεσογείων 
115-25 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11525 210 7474350 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

12 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & 
∆ηµητρακοπούλου 2 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12134 210 5788150 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

13 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ακαδηµίας 7 ΑΘΗΝΑ 10671 210 3604815 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

14 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Βασ. Κων/νου 99 ΚΟΡΩΠΙ 19400 210 6620990 ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

15 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΝΟΙΞΗ 

Λ. Μαραθώνος 58 & 
Αγ. Αθανασίου  

 ΑΝΟΙΞΗ 14569 210 8004010 ∆ΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 

16 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΜΕΝΙ∆Ι 

Σαλαµίνος 35Α ΜΕΝΙ∆Ι 13673 210 2478070 ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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ΑΤΤΙΚΗΣ 
17 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

19ο χλµ. Λ. 
Μαραθώνος 

 ΠΙΚΕΡΜΙ 19009 2106603000 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

18 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

28ης Οκτωβρίου 28 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 210 5577240 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

19 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ακτή Μιαούλη 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 210 4100066 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

20 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

Πλ. Ιπποδαµείας 6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 210 4100450 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

21 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ 

Κολοκοτρώνη 66 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 210 4227920 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

22 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Λουδοβίκου 1 
Πλατεία Οδησσού 

1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531 210 4177241 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

23 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Παπαστράτου 53 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 26410 74500 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

24 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

Πλατεία Πιά  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300 26340 24101 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

25 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΓΡΙΝΙΟ 

Βότση 15 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 26410 39620 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

26 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Κορίνθου 23 Πλατεία 
∆ερβενακίων 

23 ΑΡΓΟΣ 21200 27510 67216 27510 67663 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 

27 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΓΟΣ 

Βασ. Γεωργίου Α΄ 6  ΑΡΓΟΣ 21200 27510 69272 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 

28 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

Μπουµπουλίνας 5 ΝΑΥΠΛΙΟ 21100 27520 47001 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

29 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 25ης Μαρτίου και 
Πανος  

21 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 2710 227141 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

30 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

28ης Οκτωβρίου  23 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 2710 238287 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

31 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΠΛ. Κολοκοτρώνη 9 
& Γρηγορίου Ε' 

 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100 2710 221488 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

32 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Κ. Αιτωλού και 
Πριοβόλου 

 ΑΡΤΑ 47100 26810 28728 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

33 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΡΤΑΣ 

Β. Κων/νου  Γριµπόβου και  
Αποκαύκου 

ΑΡΤΑ 47100 26810 21307 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

34 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Μιχαλακοπούλου 58 ΠΑΤΡΑ 26221 2610 622714 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

35 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Μιχαλακοπούλου 58 ΠΑΤΡΑ 26221 2610 277779 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
36 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. - 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Μιχαλακοπούλου 66  ΠΑΤΡΑ 26221 2610 240800 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

37 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Λ.Γλαύκου  93 ΠΑΤΡΑ 26332 2610 368300 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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38 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΡΙΟΥ 

Αθηνών 7 ΡΙΟ 26504 2610 910120-5 ∆ΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 

39 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 

Λάρνακος 3 ΠΑΤΡΑ 26441 2610 420068 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

40 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΙΓΙΟ 

Ασηµάκη Φωτήλα - 
Περικλέους 1 

 ΑΙΓΙΟ 25100 26910 61981 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 

41 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

Αχαϊκής 
Συµπολιτείας 

77 ΑΙΓΕΙΡΑ 25010 26960 39080 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

42 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 

Πατρών - Πύργου 63 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 25200 26930 25900 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΜΗΣ 

43 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Κουτσοπετάλου 1 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 32100 22610 28281 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 
44 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΘΗΒΑ ∆ίρκης 20 ΘΗΒΑ 32200 22620 89630 ∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
45 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΒΑΕΠΑΕ) 
∆ιοικητήριο 4ος 
όροφος Φίλωνος  

35-39 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 32100 22613 50322 22613 50313 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

46 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Οινόφυτα  ΟΙΝΟΦΥΤΑ 32011 22620 53153 ∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

47 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Θεσσαλονίκης  & 
Αισχύλου 

14 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 32100 22610 89863 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

48 ΝΟΜΟΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ 

Κ. Ταλιαδούρη και 
Φαρδυκάµπου 

 ΓΡΕΒΕΝΑ 51100 24620-87014 24620 80250 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

49 ΝΟΜΟΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εµµανουήλ Παππά 7 ΓΡΕΒΕΝΑ 51100 24620 85501 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

50 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ Λ.Λαµπριανίδου 40 ∆ΡΑΜΑ 66100 25210 255160 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
51 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -

ΥΠΟΚ- ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
Μ. Αλεξάνδρου 7 & 
Κ. Νταή 

7 ∆ΡΑΜΑ 66100 25210 20650 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

52 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

ΠΛ.∆ηµοκρατίας  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 66200 25220 22225 ∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

53 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Αγ. Αθανάσιος  ∆ΟΞΑΤΟΥ 66300 25210 69555 ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 

54 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΡΟ∆ΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 

Πλ. Ακαδηµίας  ΡΟ∆ΟΣ 85100 22410 38600 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

55 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΩΣ 

Κοραή & 
Μητροπόλεως 

 ΚΩΣ 85300 22420 20280 ∆ΗΜΟΣ ΚΩ 

56 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 46 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85200 22430 50901 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

57 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

Ηρακλειδών  1 ΙΑΛΥΣΟΣ 85101 22410 94350 ∆ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 

58 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

Πλατεία Αγ. 
Αντωνίου 

 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 85102 22440 29040 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

59 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

∆ηµοκρατίας & 
Ακροπόλεως 

 ΠΗΓΑ∆ΙΑ-
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

85700 22450 29040 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

60 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΝΙΣΥΡΟΥ 

Μανδράκι - Νίσυρος  ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - 
ΝΙΣΥΡΟΣ 

85303 22420 48900 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 
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61 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟ∆ΟΥ 

Εθνικής Αντιστάσεως 51 ΡΟ∆ΟΣ 85100 22410 80600 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

62 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

Σορωνή  ΣΟΡΩΝΗ 85106 22410 98180 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

63 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

Λάρδος  ΛΑΡ∆ΟΣ 85109 22440 29240 ∆ΗΜΟΣ ΛΙΝ∆ΙΩΝ 

64 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΣΟY 

Φρυ  ΦΡΥ 85800 22450 42730 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 

65 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΗΛΟY 

Λιβάδια  ΤΗΛΟΣ 85002 22460 70704 ∆ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 

66 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ 

∆ωδεκανήσου & 
Χάλκης 

 ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ 85302 22420 91450 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 

67 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

Πλατεία Ελευθερίας  ΑΦΑΝΤΟΣ 85103 22410 52833 ∆ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 

68 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΡΟY 

Πλ. Αγίου Νικολάου  ΛΕΡΟΣ 85300 22470 22421 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

69 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΙΨΩΝ 

Λιµάνι  ΛΕΙΨΟΙ 85001 22470 41300 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 

70 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΜΗΣ 

Αιγιαλός  ΣΥΜΗ 85600 22460 71332 ∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

71 ΝΟΜΟΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

Αλ. ∆ιάκου 1 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 85105 22410 86290 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

72 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ Λ.∆ηµοκρατίας 307 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
Η 

68100 22510 35848 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

73 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. 
-ΥΠΟΚ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

Λ. ∆ηµοκρατίας 158 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
Η 

68100 25510 80290 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

74 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. 
-ΥΠΟΚ- ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

Πλ. ∆ασείου 18 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 68200 25520 27875 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 

75 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. 
-ΥΠΟΚ- ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Ελ. Βενιζέλου 89 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 68300 25530 26721 ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

76 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. 
-ΥΠΟΚ- ΦΕΡΕΣ 

50ου Συντάγµατος 7 ΦΕΡΕΣ 68500 25550 24650 ∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 

77 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. 
-ΥΠΟΚ- ΣΟΥΦΛΙ 

Ελ. Βενιζέλου 5 ΣΟΥΦΛΙ 68400 25540 23180 ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

78 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Βενιζέλου 12 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 22210 86452 22210 23510 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

79 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΑΛΚΙ∆Α 

∆ούνα 5 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 22210 88822 22210 62962 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

80 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Λ. Χαϊνά 2ος όροφος 93 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 22210 26626 22210 89706 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

81 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Βενιζέλου 12 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 22210 82200 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

82 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΙΒΕΡΙ 

Βράκα 10 ΑΛΙΒΕΡΙ 34500 22230 29780 ∆ΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ 

83 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

Ιωαν. Κότσικα 20 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 34001 22240 22835 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
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84 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΣΤΥΡΑ 

Α΄ Παραλιακός  Ν. ΣΤΥΡΑ 34015 22240 31710 ∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ 

85 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΣΤΙΑΙΑ 

28ης Οκτωβρίου 9 ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 22260 56080 ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

86 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

Βασ. Κωνσταντίνου 143 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 34006 22290 39000 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 

87 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΑΡΤΑΚΗ 

Εθν. Αντιστάσεως 53 Ν. ΑΡΤΑΚΗ 34600 22210 61808 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 

88 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

Ιωάννου Ρώσου 29 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 34002 22210 55832 ∆ΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 

89 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 

Αρεθούσης 245 ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 22210 74570 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

90 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΨΑΧΝΑ 

Αβάντων 12 ΨΑΧΝΑ 34400 22280 25096 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

91 ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Νικολάου 
Τσιαµπούλα 

5 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100 22370 80036 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

92 ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Καραϊσκάκη 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100 22370 21307 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

93 ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Αθανασίου 
Καρπενησιώτη 

4 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100 22370 23202 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

94 ΝΟΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Λοµβάρδου 20 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 26950 41940 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

95 ΝΟΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Κ. Λοµβάρδου 48 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 26950 25570 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

96 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Πλατεία Ηρώων και 28ης 
Οκτωβρίου 1 

ΠΥΡΓΟΣ 27100 26210 36895 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

97 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΠΥΡΓΟΥ 

Τ. Πετροπούλου 1 ΠΥΡΓΟΣ 27100 26210 21888 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

98 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΒΑΡ∆ΑΣ 

Π.Ε.Ο. Πατρών - 
Πύργου 

98 ΒΑΡ∆Α 27052 26230 75895 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

99 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Κεντρικής 3 ΒΕΡΟΙΑ 59100 23310 25470 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
100 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 

ΒΕΡΟΙΑ 
Πιερρίων 79 & 
Ηφαίστου 

79 ΒΕΡΟΙΑ 59100 23310 74710-13 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

101 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Γιαµαλάκη 50 & 
Σοφοκλή Βενιζέλου 

50 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71202 2810302400 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

102 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71202 2810 247033 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

103 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΣΜΩΝ 

Κόσµων 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 712 01 2810 334840 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

104 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

62 Μαρτύρων 54 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 04 2810 264020 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

105 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

Γ. Παπανδρέου 28 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 06 2810 335060 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

106 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΑΖΙΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 227 ΓΑΖΙ 714 14 2810 372150 ∆ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 
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107 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΖΩΝ 

∆ηµοκρατίας 7 ΠΕΖΑ 701 00 2810 744000 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

108 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΣΗΜΙΟΥ 

Ασήµι Μονοφατσίου  ΑΣΗΜΙ 700 16 28930 33000 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

109 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ 

25 Μαρτύρων 78 ΓΕΡΓΕΡΗ 700 03 28940 42200 ∆ΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

110 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Στρυµώνος & 
Πελοποννήσου 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 05 2810 373730 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

111 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Ηροδότου 146 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 716 01 2810 302350 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

112 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ 

25ης Μαρτίου 98 ΜΟΙΡΕΣ 704 00 28920 27630 ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 

113 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου & 
Καζαντζάκη 

 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 703 00 28910 25000 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

114 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΧΑΝΩΝ 

Κεντρική Πλατεία 
Αρχανών 

 ΑΡΧΑΝΕΣ 701 00 2810 753220 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 

115 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Λεωφ. Κόκκινου 
Πύργου 

 ΤΥΜΠΑΚΙ 702 00 28920 54010 ∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

116 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 116 ΛΙΜ. 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

700 14 28970 29170 ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

117 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΤΑΛΙ∆ΑΣ 

Αγ. Ιωάαννου 55 ΣΤΑΛΙ∆Α 700 07 28970 32571 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 

118 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΥΡΓΟΥ 

Πύργος 
Μονοφατσίου 

 ΠΥΡΓΟΣ 700 10 28930 29010 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

119 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ. ΜΑΛΙΩΝ 

Ελ. Βενιζέλου 161 ΜΑΛΙΑ 700 07 28970 29930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 

120 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

Λ. Ηρακλείου  ΚΑΣΤΕΛΙ 700 06 28910 33010 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

121 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Άγιοι ∆έκα  ΑΓΙΟΙ ∆ΕΚΑ  700 12 28920 32200 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

122 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 

Λ. Κνωσού 205 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 714 09 2810 361720 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

123 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αγία Βαρβάρα  ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 700 03 28940 29100 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

124 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΖΑΡΟΥ 

Ζαρός  ΖΑΡΟΣ 700 02 28940 32200 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ 

125 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

Βενεράτο   ΒΕΝΕΡΑΤΟ 700 11 2810 792400 ∆ΗΜΟΣ ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ 

126 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ(ΚΙΝΗΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α) 

Επισκοπή Ηρακλείου  ΕΠΙΣΚΟΠΗ 700 08 2810 772300 ∆ΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

127 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΙΑΝΝΟΥ 

Κεντρική Οδός 
Βιάννου  

 ΒΙΑΝΝΟΣ 700 04 28950 23000 ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 
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128 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

Λ. Καλοκαιρινού 195 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 712 01 2810 247600 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

129 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΥΒΩΝ 

Κόµβος Γουβών  ΛΙΜ. 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

700 14 28970 43340 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 

130 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΤΕΛΩΝ  

Ολύµπου 97 & 
Σόλωνος 

97 ΠΑΤΕΛΕΣ  713 07 2810 361700 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

131 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Παπαναστασίου 129 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  713 06 2810 361490 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

132 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΚΑΡΟΥ 

Λ. Ικάρου 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 06 2810 338800 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

133 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΜΠΑΡΟΥ 

Εµπαρος Ηρακλείου (εντός 
Αγρ.Συνεταιρισµού) 

ΕΜΠΑΡΟΥ 703 00 28950 41166 ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

134 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Λ. Κνωσού  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 06 2810 235662 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

135 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

25ης Αυγούστου 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 712 02 2810 302370 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

136 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ηµοκρατίας 19 ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

700 14 28970 26060 ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

137 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ 

25ης Μαρτίου  ΜΟΙΡΕΣ 704 00 28920 27780 ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 

138 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Λεωφ. 62 Μαρτύρων 105 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 713 04 2810 264320 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

139 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 

Λεωφ. Κνωσσού 212 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 714 09 2810 215000 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

140 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ 

Λεωφ. Ικάρου 75 Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 716 01 2810 247340 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

141 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Λεωφ. Κόκκινου 
Πύργου 

30 ΤΥΜΠΑΚΙ 702 00 28920 54030 ∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

142 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 703 00 28910 25080 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

143 ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Θραψανό Καστελλίου (εντός 
αγροτ. Συνεταιρ.) 

ΘΡΑΨΑΝΟ 
ΚΑΤΕΛΛΙΟΥ 

700 06 28910 41858 ∆ΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

144 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κυρά Βασιλικής 13 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100 26650 29482 ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

145 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.-
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΕΘ.Αντιστάσεως  52 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100 26650-28165 ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

146 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Μαρίνου Αντύπα 41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57001 2310480000 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

147 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 

Ιωνος  ∆ραγούµη 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54625 2310 253140-2 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

148 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Μοναστηρίου 277 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628 2310 567885 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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149 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 

Βασ.Ολγας 265 &  
Μιχαήλ Ψέλλου 

265 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54655 2310 403905-6 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

150 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 

Α. Παπανδρέου  11 
& Ζερβίδη 2 

11 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 56334 2310 574534 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 

151 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

Κωνσταντίνου 
Καραµανλή 

171 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 54229 2310 312150 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

152 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

Λαγκαδά 301 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430 2310 588750 ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

153 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Πολυτεχνείου  27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626 2310 385600 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

154 ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Εθν. Αντιστάσεως 95 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55134 2310 384400 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

155 ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. 
Πουτέτση 14 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333 26510 22389 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

156 ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αβέρωφ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221 26510 30520 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

157 ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Γ΄ Σεπτεµβρίου 7β ΑΝΑΤΟΛΗ 45221 26510 83818 ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

158 ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (∆ΟΥΡΟΥΤΗΣ) 

Λ. Πανεπιστηµίου  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332 26510 45466 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

159 ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- 
ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 

Πυρσινέλλα 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332 26510 83110 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

160 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Οµονοίας  50 ΚΑΒΑΛΑ 65403 2510 833964 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
161 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 

∆ΑΓΚΛΗ 
∆αγκλή  6 & Φιλικής 
Εταιρίας 

6 ΚΑΒΑΛΑ 65403 2510 622420 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

162 ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Συν. 
Π.Ε. 

Ταλιαδούρου & 
Κολοκοτρώνη 

 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 43100 24410 40099 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

163 ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μητροπόλεως 60 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52100 24670 26926 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

164 ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριστοτέλους 2 και 
Καποδιστρίου 

2 ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 26610 39813 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

165 ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

2ο Χιλ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας-
Κέρκυρας 

ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 26610 29100 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

166 ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & 
ΙΘΑΚΗΣ 

Λ. Βεργωτή  131 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 26710 24959 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

167 ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε -
ΥΠΟΚ- ΣΑΜΗΣ 

Μ. Αλεξάνδρου 7 ΣΑΜΗ 28080 26740 23010 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

168 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ.Καπέτα 11 ΚΙΛΚΙΣ 61100 23410 24580 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
169 ΝΟΜΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ιωάννου Φαρµάκη 3 ΚΟΖΑΝΗ 50100 24610 41693 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

170 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) 

Φον-Καραγιάννη 1 ΚΟΖΑΝΗ 50100 24610 24022 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

171 ΝΟΜΟΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ Τσόντζα 3 ΚΟΖΑΝΗ 50100 24610 42174 24610 28611 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΤΣΟΝΤΖΑ 

172 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ- 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

Βασ. Σοφίας 22 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 50200 24630 82005 ∆ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

173 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ. 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

Κ. Καραµανλή 5 ΚΟΖΑΝΗ 50100 24610 30293 24610 30603 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

174 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΙΑΝΗΣ 

Κεντρική Πλατεία  ΑΙΑΝΗΣ 50004 24610 98 288 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

175 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ερµού 2 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 27410 24464 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

176 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ερµού 3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 27410 84477 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

177 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

Νικηταρά 13 ΧΙΛΙΟΜΟ∆Ι 20008 27420 99355 ∆ΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ 

178 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΙΑΤΟΥ 

Αράτου 5 ΚΙΑΤΟ 20200 27420 20972 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

179 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗΣ 

Λεωφ. Επιδαύρου  ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗΣ 

20100 27410 34289 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

180 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΚΟΥ 

Σοφικό Κορινθίας  ΣΟΦΙΚΟ 20004 27410 93331 ∆ΗΜΟΣ ΣΩΛΥΓΕΙΑΣ 

181 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΕΜΕΑ 

Λεωφ. 
Παπακωνσταντίνου 

49 ΝΕΜΕΑ 20500 27460 23255 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

182 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

Παναγή Τσαλδάρη 33 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 20401 27430 24145 ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

183 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 

Παναγή Τσαλδάρη 4  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 20001 27410 50316 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ 

184 ΝΟΜΟΣ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΗΛΟΥ 

Καρόδροµος  ΜΗΛΟΣ 84800 22870 28210 ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 

185 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ξανθάκη 3 ΓΥΘΕΙΟ 23200 27330 22279 ∆ΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

186 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Βενιζέλου 167 & 
Κενταύρων 

 ΛΑΡΙΣΑ 41222 2410 251088 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

187 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ. 
Εµπειρίκου1 

ΛΑΡΙΣΑ 41334 2410 669112 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

188 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΛΑΡΙΣΑ 

Παπακυριαζή  58 & 
Σκ.Σούτσου 

 ΛΑΡΙΣΑ 41222 2410 549160 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

189 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ακτή Κούνδουρου 17 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 721 00 28410 22231 28410 27150 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

190 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(Βενιζέλου) 

Σοφ. Βενιζέλου 9 & 
Μελ. Μεταξάκη 

 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 721 00 28410 90420 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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191 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Λασθένους 39 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 722 00 28420 90440 ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

192 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ελ. Βενιζέλου 6 β ΣΗΤΕΙΑ 72300 28430 29850 ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

193 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Εθνικής Αντίστασης 1 ΝΕΑΠΟΛΗ 724 00 28410 90890 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

194 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ 

Τζερµιάδο  ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ 720 52 28440 89080 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

195 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

Μακρύς Γιαλός  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ 720 55 28430 29590 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

196 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΕΙΣΙΟΥ 

Σείσι  ΣΕΙΣΙ 724 00 28410 90950 ∆ΗΜΟΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 

197 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΡΙΤΣΑΣ 

Κρίτσα  ΚΡΙΤΣΑ 720 51 28410 91140 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

198 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΤΑΝΟΥ  

Παλαίκαστρο  ΙΤΑΝΟΥ 723 00 28430 29250 ∆ΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 

199 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΗΣ 

Κεντρική Πλατεία 
Ζίρου 

 ΛΕΥΚΗΣ 720 59 28430 91290 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ 

200 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

∆ηµοκρατίας 33 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 722 00 28420 90450 ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

201 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(Κούνδουρου) 

Ρούσου Κούνδουρου 58 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 721 00 28410 91480 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

202 ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ 

Παναγούλη 2 & 
∆ηµοκρατίας 

5 ΣΗΤΕΙΑ 723 00 28430 29940 ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

203 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Κουντουριώτη 75 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 22510 43333 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

204 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Καλλονή  ΚΑΛΛΟΝΗ 81107 22530 29345 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

205 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΥΡΙΝΑΣ 

Πλατεία ΚΤΕΛ  ΜΥΡΙΝΑ 81400 22540 23333 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 

206 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΤΡΑ 

Πέτρα  ΠΕΤΡΑ 81109 22530 29 699 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

207 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΛΩΜΑΡΙ 

Πλωµάρι  ΠΛΩΜΑΡΙ 81200 22520 29 651 ∆ΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

208 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΡΕΣΣΟΣ 

Ερεσσός  ΕΡΕΣΣΟΣ 81105 22530 53519 ∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 

209 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΠΠΑ∆ΟΥ 

Παππάδος  ΠΑΠΠΑ∆ΟΣ 81106 22510 84366 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 

210 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

Πολιχνίτος  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 81300 22520 41100 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

211 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓΙΑΣΟΥ 

Αγιάσος  ΑΓΙΑΣΟΣ 81101 22520 22700 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 

212 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Παύλου 
Κουντουριώτη  

71 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 22510 29932 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
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213 ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Ιωάννου Μελά 112 & 
Μητροπόλεως 1 

 ΛΕΥΚΑ∆Α 31100 26450 22381 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

214 ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Ελ. Βενιζέλου 4 & 
Ιάσωνος 

4 ΒΟΛΟΣ 38221 2421076894 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

215 ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε.(ΒΟΛΟΥ) 

∆ηµητριάδος 1Α & 
Ξενοφώντος 

 ΒΟΛΟΣ 38333 24210 76674 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

216 ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΒΟΛΟΣ 

Ιώλκου 19 & 
Σωκράτους(ΕΛ.Βενιζέλου) 

ΒΟΛΟΣ 38221 24210 76461 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

217 ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πλατεία 23ης 
Μαρτίου 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 27210 62200 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

218 ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Χρ.Κουµάντου 2 & 
Νέδοντος 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 27210 63730 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

219 ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Νέδοντος & 
Κολοκοτρώνη 2 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 27210 88130 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

220 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 

1 ΞΑΝΘΗ 67100 25410 72878 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

221 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Βασ.Κωνσταντίνου 1 ΞΑΝΘΗ 67100 25410 83650 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

222 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 25ης Μαρτίου 13 Ε∆ΕΣΣΑ 58200 23810 26555 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
223 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου 9 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100 23510 23211 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
224 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -

ΥΠΟΚ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Εθνικής Αντίστασης 5 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100 23510 30996-7 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

225 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Ιωάννη Μεταξά 
(Πλατεία) 

 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 60063 23520-33350 ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

226 ΝΟΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ∆ωδώνης 47 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100 26820 61609 ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

227 ΝΟΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Λ. Ειρήνης & Μπιζανίου 23 
(Παλαιό ΚΤΕΛ) 

ΠΡΕΒΕΖΑ 48100 26820 60285 ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

228 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εµµανουήλ 
Πορτάλιου 

23 ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00 28310 55604 ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

229 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Ν. Καζαντζάκη 5 ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00 28310 21810 ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

230 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Πέραµα  ΠΕΡΑΜΑ 740 52 28340 20700 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

231 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Εµµ. Πορτάλιου 28 ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00 28340 21760 ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

232 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΠΗΛΙΟΥ 

Κεντρική Οδός 
Σπηλίου 

 ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 740 53 28320 20060 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ 

233 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Λ. Κουντουριώτου 75 ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00 28310 21035 ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

234 ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΜiΣΙΡΙΩΝ) 

Πατριάρχου 
Αθηναγόρα & 
Πισατόρου 

2 ΜΥΣΣΙΡΙΑ 741 00 28310 21980 ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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235 ΝΟΜΟΣ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Αποστόλου Σούζου 14 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 2531035916 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

236 ΝΟΜΟΣ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

Βασιλέως Γεωργίου 2Β ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 25310 22831 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

237 ΝΟΜΟΣ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

Καβείρων 12 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 25310 81476 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

238 ΝΟΜΟΣ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟΥ 

Σοφίας Βέµπου 4 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 25310 83767 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

239 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Κουντουριώτη  19 ΣΑΜΟΣ 83100 22730 87975 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
240 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Κωστοπούλου 2 ΣΕΡΡΕΣ 62122 23210 99730 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
241 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. 

Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Βασ. Βασιλείου & Ν. 
Πλαστήρα 

 ΣΕΡΡΕΣ 62121 23210 98050 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

242 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Πολυτεχνείου και 
Μαρτίου  

 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 62400 23250-25040 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

243 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ασκπληπιού  3 ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 24310 75017 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙKKAIΩΝ 

244 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  NOMOY 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A.E.  

Αγ. Μαρίνας 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 24310 76817 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚKAIΩΝ 

245 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΙΑΟΥΛΗ 

Μιαούλη 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 24310 76100 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚKAIΩΝ 

246 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Πλ. Ρήγα Φεραίου  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 42200 24320 24416 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

247 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ- 

Ασκληπιού & 
Αριστείδου Παππά 

 ΤΡΙΚΑΛΑ 42100 24310 21427 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

248 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΛΑΤΗ 

Αγράφων & 
Καραϊσκάκη 

 ΕΛΑΤΗ 42032 24340 71727 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 

249 ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. 
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ 

Καραϊσκάκη  29 ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ 42031 24330 23100 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

250 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Γ. Γεννηµατά 15 ΛΑΜΙΑ 35100 22310 67498 22310 67047 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

251 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Οθωνος  3 ΛΑΜΙΑ 35100 22310 22112 22310 21395 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

252 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Πλατεία Ελευθερίας 3 ΛΑΜΙΑ 35100 22310 67011 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

253 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΛΑΜΙΑΣ) 

Αθ. ∆ιάκου 1 ΛΑΜΙΑ 35100 22310 46000 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

254 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

Εθνικής Αντιστάσεως 6 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 35200 22330 23112 ∆ΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

255 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 

Παύλου 
Μπακογιάννη 

23 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 350 11 22360 24740 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

256 ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -
ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Βασιλικών 8 ΛΑΜΙΑ 35100 22310 29902 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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257 ΝΟΜΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μεγαρόβου 19 ΦΛΩΡΙΝΑ 53100 23850 22334 ∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

258 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Γιδογιάννου 7 ΑΜΦΙΣΣΑ 33100 22650 28697 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 
259 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ Γιδογιάννου 3 ΑΜΦΙΣΣΑ 33100 22650 79281 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 
260 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. -

ΥΠΟΚ- ΑΜΦΙΣΣΑ 
Γιαγτζή  34 ΑΜΦΙΣΣΑ 33100 22650 22005 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 

261 ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Νικηφόρου Φωκά 3 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100 23710 24200 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

262 ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ 

ΑΓ. Γεωργίου &  Γεωργίου  
Καρυωτάκη 

ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ 63200 23730 66040-1 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 

263 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 ΧΑΝΙΑ 731 32 2821045349 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
264 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 

Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΑΝΙΩΝ 
Αποκορώνου 55 ΧΑΝΙΑ 731 34 28210 47010 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

265 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΥΒΩΝ 

Καλύβες  ΚΑΛΥΒΕΣ 730 03 2825083190 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 

266 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Αλικιανός  ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 730 05 2821036960 ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

267 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΗ 

Αναγνώστου Γογονή 54 ΧΑΝΙΑ 731 35 28210 36770 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

268 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 102 ΑΚΡΩΤΗΡΙ 731 00 28210 49310 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

269 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Λ. Κισσάµου 137 ΚΙΣΣΑΜΟΣ 731 36 28210 84100 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

270 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Ελ Βενιζέλου 28-32 ΧΑΝΙΑ 731 32 28210 25500 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

271 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Βρύσσες  ΒΡΥΣΣΕΣ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

730 07 28250 83050 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

272 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Πλατανιάς  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 730 14 28210 83780 ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

273 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

Πλάτανος Κισσάµου  ΚΙΣΣΑΜΟΣ 734 00 2822083150 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

274 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 

Παλαιοχώρα  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 730 01 28230 83060 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

275 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Ηρ.Πολυτεχνείου 
Κίσσαµος 

 ΚΙΣΣΑΜΟΣ 734 00 28220 83350 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

276 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ 

Κολυµβάρι  ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ 730 06 28240 83390 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

277 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. Ο∆ΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Κισσάµου 112 ΧΑΝΙΑ 731 31 28210 83290 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

278 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 

Αλικιανός  ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 730 05 28210 83520 ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

279 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - 
ΥΠΟΚ. ΣΟΥ∆ΑΣ 

Πλατεία Σούδας 38 ΣΟΥ∆Α 732 00 28210 23580 ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ 

280 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ Φιλ. Αργέντη 8 ΧΙΟΣ 82100 22710 44330 ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑµεΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία µπορείτε να απευθυνθείτε στην 

Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία «Ε.Σ.Α.µε.Α»,  

Ελ. Βενιζέλου 236, 

Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα 

Τηλ. 210 9949837 
Φαξ 2105238967 

www.esaea.gr 
e-mail: esaea@otenet.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

 

� Είναι καλό η έντυπη υποβολή της πρότασης(επιχειρηµατικό σχέδιο) να κατατεθεί 

µέσα σε ένα κλασέρ µε επιµέλεια (συµπληρωµένο έντυπο µε τα δικαιολογητικά, 
εις διπλούν) προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης της 

πρότασης.  

� Θα πρέπει να µελετηθεί σωστά ο Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος Σε 

τυχόν απορίες µε διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον ΕΦΕΠΑΕ (υπάρχει στο 

παράρτηµα VΙ πίνακας για τις πληροφορίες) 

�  Να είστε αναλυτικοί, σαφείς, επεξηγηµατικοί και τεκµηριωµένοι στη 

συµπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση και στο 

προτεινόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

� Προσοχή στις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες. Εφ’ όσον δεν είστε σίγουροι 

επικοινωνήστε µε τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και του ΥΠΟΙΑΝ για να λάβετε 

σχετική απάντηση. 

� Τα στοιχεία και οι πίνακες που θα συµπληρωθούν θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 
δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, ιδιαίτερα δε για τα οικονοµικά στοιχεία και 

την απασχόληση. 
� Οι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές και µε σαφή περιεχόµενο για όλες 

τις δαπάνες όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 
� Αποφύγετε την υποβολή χρονοδιαγραµµάτων τα οποία δεν είναι πιθανόν να 

τηρηθούν καθώς και υπεραισιόδοξων στόχων.  
� Σε περίπτωση επιλογής εξωτερικού συµβούλου να υπάρχει συνεχής και στενή 

συνεργασία µαζί του όπως και µε όλα τα αρµόδια στελέχη της επιχείρησής σας. 
� Επιλέγετε δαπάνες τις οποίες έχετε πραγµατική ανάγκη. Γενικότερα δεν 

υποβάλλουµε επιχειρηµατικό σχέδιο κάνοντας «κακή χρήση» της επιχορήγησης. 

�  Να προβαίνετε σε προσεκτική έρευνα αγοράς στους προµηθευτές  των ενεργειών 

και δαπανών του υποβαλλόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου . 

� Προσοχή στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. ∆εν χρειάζεται βιασύνη στη 

συµπλήρωση των πινάκων και των πεδίων που απαιτούνται. Υποβάλλουµε την 
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πρόταση µόνον εφόσον είµαστε σίγουροι για το περιεχόµενο αυτής που έχουµε 

συµπληρώσει. Προτού οριστικοποιήσουµε την υποβολή καλό είναι να υπάρξει 

και µία ακόµη προσεκτική ανάγνωση των όσων έχουµε συµπληρώσει. Επίσης, 

προτού υποβάλλουµε σε έντυπη µορφή το επιχειρηµατικό µας σχέδιο µε τα 

δικαιολογητικά καλό είναι να βεβαιωθούµε ότι ο φάκελος µας είναι πλήρης 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

� Να ενηµερώνεστε από τα αρµόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και των 
συνεργαζόµενων φορέων στην περιοχή του Νοµού σας για εκδηλώσεις που 

γίνονται για το πρόγραµµα προκειµένου να συµµετάσχετε σε αυτές. 
� Χρησιµοποιείτε τις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ, της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ 

και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ για την απόκτηση του απαραίτητου ενηµερωτικού 
υλικού. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ: ΘΕΣΜΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 

Θεσµικό Πλαίσιο- Κανονιστικά Κείµενα 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006. 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006. 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006. 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1081/2006 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1998/2006 (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). 

• Κανονισµός (ΕΚ) 800/2008  

• Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε 2004 /C/244/02  

• Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού 

Χαρακτήρα 2007-2013. 

• Ν. 3614/07  (ΦΕΚ 267Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.3840/2010 

(ΦΕΚ 153Α), 

• Συστήµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

(Συµπληρώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(Αριθµός Ηλεκτρονικής Υποβολής) 
 
 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής 

 

Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής 
φυσικού φακέλου 

 
 

Ηµεροµηνία Παραλαβής φυσικού 
φακέλου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
1.1. Γενικά Στοιχεία 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
NOMIKH MOΡΦΗ  
ΑΦΜ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
∆ΟΥ  
ΕΙ∆ΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ   
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ FRANCHISE (ΑΝ 

ΝΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ BRAND NAME) 
 

 
1.2 ΚΑ∆ 2008 

 
ΚΑ∆ 2008 ΚΥΡΙΑΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 

ΕΣΟ∆Α 

 

 

 
1.3 Είδος Επιχείρησης  
 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(έναρξη δραστηριότητας 

πριν από 31/12/2007) 

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (έναρξη 

δραστηριότητας από 1/1/2008) 
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

   

 

 

1.4 ∆ιεύθυνση Έδρας 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

Ο∆ΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (Web Site)   

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

Ο∆ΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)  

 
 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΑΦΜ   

∆ΟY  

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΑΦΜ   

∆ΟY  

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  



 146

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΑΦΜ   

∆ΟY  

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΑΦΜ   

∆ΟY  

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

4.1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 
 

Ο ΦΟΡΕΑΣ Ή ΟΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

 

Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε µέτοχο που 

συµµετέχει σε άλλη επιχείρηση 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
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ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Μέτοχος µε 
ποσοστό, µέλος ∆Σ, Πρόεδρος, ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος κ.λ.π. 

 

 

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

4.2.1 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ) 

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

π.χ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(€) 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

     

     

     

     

     

 

 

4.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ) 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(π.χ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(€) 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

     

     

     

     

     

 
 

 

4.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Συµπεριλαµβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεµένων και συνεργαζοµένων επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τον ορισµό των ΜΜΕ) 

 

 2007 2008 2009 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (σε 
ΕΜΕ) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 800/2006 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ) 

 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 
1 BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
1.1 Γενικά Στοιχεία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

Ο∆ΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

 
→ Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιηθεί σε δύο ή περισσότερους τόπους 
εγκατάστασης θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.  

 
 

1.2 Χαρακτηριστικά θέσης υλοποίησης επιχειρηµατικού σχεδίου 

 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί : 
Σε περιοχή ΟΠΑΑΧ  

(παράρτηµα V Oδηγού 

Προγράµµατος) 

 

Σε περιοχή ΒΕΠΕ 

Αθηνών/θεσσαλονίκης  
 

 

 

1.3.ΚΑ∆ 2008 που αφορά η επένδυση 

 

ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  

ΚΑ∆ 2008 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

 

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

Ο∆ΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  
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ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)  

 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

Ο∆ΟΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  

FAX  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)  
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Γ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 (µόνο για υφιστάµενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις που έχουν έναρξη 

δραστηριότητας από 1/1/2008 και υφιστάµενους συνεταιρισµούς) 
 
 
1.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Παρακαλούµε να αναφερθείτε στα παρακάτω πεδία : 

� Σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης  
� Αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης  
� Σηµερινή ενασχόληση της επιχείρησης 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (εργασιακές, κτιριακές, ηλεκτρονικές, 
κλπ.) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ  

 

ΝΑΙ          ΟΧΙ  
 

Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ 

∆ΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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7.2 1.3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Αναφερθείτε µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο στα παρακάτω πεδία : 
� Χαρακτηριστικά Α’ υλών και προϊόντων, καθώς και ποσότητες  
� Στάδια και τρόποι επεξεργασίας,  
� Εκποµπές ρύπων,  
� ∆ιαδικασίες µείωσης περιβαλλοντικών οχλήσεων και επιβαρύνσεων, Πράσινα προϊόντα, 

Τυχόν µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων,  
� Οτιδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο θεωρείτε ότι συµβάλει στην καλύτερη παρουσίαση της 

παραγωγικής διαδικασίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (επιδοτούµενες και ιδιωτικές)  
 

Ονοµασία 

Προγράµµατος 

Φορέας 

Χορήγησης 
της 

ενίσχυσης 

Αρ. 
Πρωτ/λου 

& Ηµ/νία 

Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ηµ/νία 

Καταβολής 

Τρέχουσα 

Φάση 

Εξέλιξης 
Έργου 

ΑΦΜ 

∆ικαιούχου 

        

        

Ιδιωτική επένδυση Χρονική περίοδος Ποσό 

   

   

 
 
 
 
 
 
 



 152

1.5  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ (σε απόλυτους αριθµούς, όχι EME) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

2007 2008 2009 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α’ 

ΒΑΘΜΙΑΣ 

   

ΛΟΙΠΟΙ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ (σε EME) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

2007 2008 2009 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α’ 

ΒΑΘΜΙΑΣ 

   

ΛΟΙΠΟΙ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 2006 2007 2008 2009 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ / (ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ) 

   

 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 
   

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ     

 
 
 
1.6  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ;  

(Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του Οδηγού) 

 

ΝΑΙ              ΟΧΙ  
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1.7  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 

Ερώτηση ΝΑΙ/ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης   

Υφίσταται σαφές οργανόγραµµα 

επιχείρησης, όπου φαίνεται ποιος 

συνεργάζεται µε ποιόν και πλήρης 

επικοινωνιακή ροή από κάτω προς τα 

άνω και αντίστροφα; 

 

 

Υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό 
διαχείρισης ποιότητας; 

 
 

Υπάρχει σε ισχύ άλλο πιστοποιητικό 
διαχείρισης; 

 
 

Υπάρχει και λειτουργεί λογισµικό 
καταγραφής και επεξεργασίας δεδοµένων, 
τουλάχιστον σε επίπεδα προσωπικού, 
πωλήσεων, λογιστηρίου, καθώς και  
αντίστοιχο δίκτυο; 

 

 

Επάρκεια ανθρώπινων πόρων ως 
προς την µόρφωση και την εξειδίκευση 
σε σχέση µε το είδος της επιχείρησης 

 
 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο στελέχη της 
∆ιοίκησης της µονάδας (π.χ. ∆ιευθύνων 
σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής, 
Υπεύθυνος παραγωγής, Υπεύθυνος 
marketing – πωλήσεων, Υπεύθυνος 
µηχανοργάνωσης) µε δραστηριοποίηση 
στο παρόν αντικείµενο για διάστηµα άνω 
των 10 ετών; 

 

 

Το 50% τουλάχιστον των εργαζοµένων 
της επιχείρησης έχει εµπειρία µεγαλύτερη 
των 5 ετών; 

 
 

Το 15% τουλάχιστον των εργαζοµένων 
της επιχείρησης έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ; 

 
 

Συµµετοχή εργαζοµένων σε δύο 
σεµινάρια κατά την τελευταία τριετία ή/και 
συµµετοχή στελεχών διοίκησης σε ένα 
σεµινάριο κατά την τελευταία τριετία; 

 

 

Επενδύσεις τελευταίας περιόδου 
(2004- σήµερα, επιδοτούµενες και 

ιδιωτικές) 

 
 

Ο λόγος «σύνολο αποσβέσεων τριετίας/ 
µέσος κύκλος εργασιών τριετίας» είναι 
µεγαλύτερος του 0,20(ή 20%); 

 
 

Η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε ένα 
τουλάχιστον έργο κρατικών ενισχύσεων 
του Γ΄ΚΠΣ από 1-1-2004 έως 31-12-2008; 

 
 

Η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε 
περισσότερα του ενός  έργα κρατικών 
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ενισχύσεων του Γ΄ΚΠΣ από 1-1-2004 έως 
31-12-2008; 

Η επιχείρηση έχει πάρει από τράπεζα ένα 
επενδυτικό δάνειο από 1-1-2004 έως 31-
12-2008; 

 
 

Εµπειρία – Τεχνογνωσία επιχείρησης   

∆ραστηριοποιείται η επιχείρηση στο 
παρόν αντικείµενο για διάστηµα άνω των 
5 ετών ; 

 
 

Έχουν πραγµατοποιηθεί από την 
επιχείρηση πράξεις αγοράς τεχνογνωσίας, 
µεταφοράς ή απόκτησης δικαιώµατος 
χρήσης τεχνογνωσίας ; 

 

 

Υπάρχουν κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες 
στο όνοµα της επιχείρησης; 

 
 

Εξωστρέφεια επιχείρησης   

Υφίσταται δικτυακός τόπος της 
επιχείρησης από τον οποίο παρέχονται 
πληροφορίες για την επιχείρηση και 
στοιχεία επικοινωνίας; (να δηλωθεί) 

 

 

Υφίσταται δικτυακός τόπος της 
επιχείρησης, µέσω του οποίου 
πραγµατοποιούνται πράξεις e-bussiness; 

 
 

Επιβεβαιώνεται η συµµετοχή σε µία ή 
περισσότερες εκθέσεις κατά την τελευταία 
τριετία; 

 
 

Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διαφηµιστικών 
φυλλαδίων – prospectus της επιχείρησης; 
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Γ2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  

 

 

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 

Ονοµατεπώνυµο Καθόλου 
Από 0 

έως 5 

έτη 

Από 5 

έως 10 

έτη 

Πάνω 

από 10 

Έτη 

Συναφής 
µε το 

αντικείµενο 

Μη 

συναφής µε 
το 

αντικείµενο 

       

       

 

 

 

2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Ονοµατεπώνυµο 
Βασική 

Εκπαίδευση 

Μέση 

Εκπαίδευση 

(λύκειο, ΤΕΕ) 

Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

(π.χ.ΙΕΚ) 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

(ΤΕΙ, ΑΕΙ) 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές. 

      

      

 

 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Ονοµατεπώνυµο Τίτλος σεµιναρίων 
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∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

Περιγράφονται µε τρόπο απόλυτα κατανοητό, αναλυτικό και τεκµηριωµένο τα παρακάτω 

πεδία :  

 

� Συνοπτική περιγραφή της Επένδυσης 
� Στόχος επένδυσης,  
� Συσχέτιση επένδυσης µε στόχους του προγράµµατος 
� Τεκµηρίωση δαπανών µε τους στόχους του προγράµµατος  
� Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της επένδυσης σε σχέση µε τις ανάγκες της επιχείρησης  
� Σύνδεση προτεινόµενων ενεργειών και αναγκών 
� Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

� Οποιοδήποτε χρήσιµο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόµενης επένδυσης 
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

(επισηµαίνεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου πρέπει να κυµαίνεται από 50.000,00 

€  έως 400.000,00 €  
 

7.2.1.1.1
/Α 

Κατηγορία Ενέργειας / Περιγραφή 

∆απάνης 

Π/Υ Ποσοστό % 

επί 
συνολικού 

Π/Υ 

1. 
Ανέγερση/Επέκταση/∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων 

 ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 20%) 

    

    

    

 7.2.1.1.2 ΣΥΝΟΛΟ 1   

2. 

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 

ποιοτικού ελέγχου  

(Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 100%) 

(∆απάνες για ΑΠΕ, Μέγιστο ποσοστό Π/Υ: 15%) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 2   

3. Αγορά Τεχνογνωσίας (Μέγιστο ποσοστό Π/Υ: 5%) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 3   

    

4. Πρόσληψη εργαζοµένου σε µειονεκτική θέση (Μέγιστος Π/Υ: 60.000,00€) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 4   

    

5. 
∆απάνες για την µεταγκατάσταση υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ 

(Μέγιστος Π/Υ: 15.000,00€) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 5   

    

6. ∆απάνες για άυλες επενδύσεις ( Μέγιστο ποσοστό στον Π/Υ: 20%) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 6   

  

7,  Αµοιβές συµβούλων( Μέγιστος Π/Υ για εκπόνηση και διοίκηση: 4.000,00€) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 7   

    



 158

8, 
Μελέτη και Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρησης Ποιότητας (Μέγιστος Π/Υ: 

10.000,00€)  

 7.2.1.1.3    

 7.2.1.1.4    

 7.2.1.1.5    

 7.2.1.1.6 ΣΥΝΟΛΟ 8   

    

9, Εκπόνηση µελετών και ερευνών (Μέγιστος Π/Υ: 10.000,00€) 

    

    

    

 ΣΥΝΟΛΟ 9   

    

  

 
7.2.1.1.6.1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

  

 

 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

( Οι παρακάτω πίνακες συµπληρώνονται για κάθε δαπάνη και ανά 

κατηγορία) 
 

 

Κατηγορία ∆απάνης  

Περιγραφή 

∆απάνης 
Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου  

Προµηθευτής  

ΑΦΜ Προµηθευτή  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ∆απάνης 

(συµπληρώνονται στοιχεία 

λαµβάνοντας υπόψη όσα 

αναφέρονται στο Οδηγό του 
προγράµµατος στα συνηµµένα 

δικαιολογητικά ενότητα 12 σχετικά 

µε το περιεχόµενο των προσφορών) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Κατηγορία ∆απάνης  

Περιγραφή ∆απάνης Αριθµός ατόµων Συνολική Τιµή 

   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Α/Α προσφοράς   

Άτοµα σε µειονεκτική θέση που θα 

προσλάβει η επιχείρηση 

 

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε  
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επένδυση  

 

 

 

 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 

Α. Ιδία Συµµετοχή (min 25%)   

Β. Τραπεζικός ∆ανεισµός   

Γ. 
Αιτούµενη Επιχορήγηση   

Επιχορήγηση Προσωπικού   

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β + Γ+∆) (Θα 

πρέπει να συµπίπτει µε τον 
συνολικό π/υ) 

  

 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 

ΕΞΟ∆Α    

Κόστος Αγοράς Α’ Υλών    

Κόστος Πωληθέντων    

Γενικά Έξοδα     

Αµοιβές Τρίτων    

Τόκοι για ∆άνεια    

Έξοδα Προβολής    

Φόροι και Τέλη    

Έξοδα ∆ιοίκησης    

Αµοιβές Προσωπικού    

Άλλα    

ΕΣΟ∆Α    

Κύκλος Εργασιών    

Κύκλος Εργασιών από Μεταποίηση 

/ (Για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών από την παροχή 

υπηρεσιών σε σχέση µε το 

αντικείµενο τους) 

   

Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων    

ΕΞΑΓΩΓΕΣ    

 

 

6. ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Α/Α ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΟΦΕΛΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 
Σηµαντική βελτίωση ποιότητας 

προϊόντων 

 
 

2 
Σηµαντική βελτίωση ποιότητας 
διαδικασιών-λειτουργιών της 

επιχείρησης 
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3 
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγή 

 
 

4 
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις 

λοιπές λειτουργίες 

 
 

5 Αύξηση παραγωγικότητας   

6 
Αύξηση παραγωγικής 
δυναµικότητας 

 
 

7 
Σηµαντική µείωση κόστους 
παραγωγής  

 
 

8 
Σηµαντική µείωση κόστους λοιπών 
λειτουργιών πλην  παραγωγής  

 
 

9 
Αύξηση ευελιξίας σε είδη και 

µορφές παραγόµενων προϊόντων  

 
 

10 
Αύξηση της εσωτερικής 

προστιθέµενης αξίας 

 
 

11 
Αύξηση εξωστρέφειας της 

επιχείρησης 

 
 

12 Αύξηση εξαγωγών   

13 
Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων 

 
 

14 

Μείωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή συνέχιση διατήρησης 

κατάστασης µηδενικών 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 

 

 

15 Εξοικονόµηση ενέργειας   

16 

Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη µε 

αξιοποίηση  τοπικών προϊόντων, ή 

δεξιοτήτων 

 

 

 

 

7.   Στο σχέδιο προβλέπονται επεµβάσεις για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των 
ΑΜΕΑ; 

 

ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
 

Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

(κτιριακές, ηλεκτρονικές, εργασιακές, 
...) ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 

1  

2  

3  

 

 

8.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

 

Συµπληρώστε τα πεδία που αφορούν την επένδυση. 
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Σηµεία εκδήλωσης καινοτοµίας ΝΑΙ / ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά 

βελτιωµένου σε σχέση µε τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το 
ενσωµατωµένο λογισµικό ή άλλα µη υλικά 
συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη 
φιλικότητα προς τον χρήστη προϊόντος 

(υλικού αγαθού ή υπηρεσίας). Οι µεταβολές 
καθαρά αισθητικής φύσεως δεν 

περιλαµβάνονται. 

 

 

Εισαγωγή στις λειτουργίες της επιχείρησης 
µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης 

διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου παροχής 
και διανοµής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας θα πρέπει να είναι σηµαντικό σε 
σχέση µε τον όγκο της παραγωγής, την 
ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής και διανοµής. Καθαρά 

οργανωτικές ή διοικητικές µεταβολές δεν 
περιλαµβάνονται. 

 

 

 

 

Πηγές Προέλευσης Αιτιολόγηση 

Ανακάλυψη τεχνολογικού ή µη χαρακτήρα δική σας ή 

άλλου προσώπου που τέθηκε στη διάθεσή σας 
 

Αποτέλεσµα νέων τεχνολογικών εξελίξεων  

Αποτέλεσµα νέων συνδυασµών υπαρχουσών 

τεχνολογιών 
 

Γνώσεις σας που αποκτήθηκαν στην πράξη  

Σύλληψη σχετικής ιδέας(δικής σας ή άλλου 

προσώπου που τέθηκε στη διάθεσή σας) 
 

 

 

Ενέργεια Ωρίµανσης Αιτιολόγηση 

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης από 

ειδικό προς τούτο φορέα 

 

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης από 

εσάς 

 

Πραγµατοποίηση δοκιµών και µετρήσεων 

επιστηµονικού  χαρακτήρα 

 

Πραγµατοποίηση δοκιµών και µετρήσεων εµπειρικού 

χαρακτήρα 

 

Πραγµατοποίηση σκέψεων και απλών υπολογισµών 

χωρίς δοκιµές και µετρήσεις. 

 

 

 

Πρωτοτυπία Αιτιολόγηση 

∆εν είναι πρωτότυπη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε διεθνώς  
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Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα µόνο  

Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα και διεθνώς  

 

 

Βαθµός διαφοροποίησης  τεχνικών-ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος ή 

υπηρεσίας σε σχέση µε τα υφιστάµενα 

Αιτιολόγηση 

Μικρός  

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός  

ιδιαίτερα σηµαντικός  

 

 

Βαθµός διαφοροποίησης οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος ή 

υπηρεσίας σε σχέση µε τα υφιστάµενα 

Αιτιολόγηση 

Μικρός  

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός  

ιδιαίτερα σηµαντικός  

 

 
 
 

9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(∆ιαδικασίες-Μεθοδολογία χρονοδιάγραµµα, κ.λ.π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ/Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Α∆ΕΙΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ/ 
∆ΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ 

Πολεοδοµική άδεια  

Άδεια εγκατάστασης ή 

τροποποίησης αυτής 
 

 

 



 163

Π.Π.Ε.Α.  

Απόφαση Ε.Π.Ο. ή 

τροποποίηση αυτής 

 

Άδεια λειτουργίας ή 

τροποποίηση αυτής 

 

Άδεια για ειδικές 

εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ 

 

 

 
 
11. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

α/α ∆είκτης Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Α 

Υποστήριξη και αύξηση 

των παραγωγικών 

επενδύσεων που 

συµβάλουν στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικής 
παρουσίας των 

ελληνικών επιχειρήσεων 

στην εγχώρια και τη 

διεθνή αγορά 

          

1 
Αξία Πωλήσεων στο 
Εσωτερικό από 

Μεταποίηση 

σε ευρώ          

2 
Αξία πωλήσεων στο 
Εξωτερικό από 

Μεταποίηση  

σε ευρώ          

3 
Κέρδη προ Φόρων και 

Αποσβέσεων 
σε ευρώ          

4 ∆ιαφηµιστική ∆απάνη σε ευρώ          

Β 

Ενίσχυση του ρόλου των 

συνοδευτικών υπηρεσιών 

στο παραγωγικό 

σύστηµα, µε έµφαση σε 
επιχειρηµατικά σχέδια 

ενίσχυσης της παρουσίας 
των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην 

εγχώρια και τις διεθνείς 
αγορές 

          

1 
Αξία Πωλήσεων στο 
Εσωτερικό από Λοιπές 

∆ραστηριότητες 

σε ευρώ          

2 
Αξία Πωλήσεων στο 
Εξωτερικό από Λοιπές 

∆ραστηριότητες 

σε ευρώ          

Γ 

Έµφαση στην ποιοτική 

αναβάθµιση, την 
τυποποίηση και την 
πιστοποίηση των 

ελληνικών προϊόντων και 
επιχειρήσεων 

          

1 
Πιστοποιηµένα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης της 

επιχείρησης      

σε αριθµό          

2 
Προϊόντα µε Πιστοποίηση-

Σήµατα Συµµόρφωσης 

0=Όχι, 

1=Ναι 

 

         

∆ 

Αναπροσανατολισµός της 

µεταποιητικής 
δραστηριότητας και των 

"παραδοσιακών" της 
κλάδων προς κλάδους 

και προϊόντα υψηλότερης 
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προστιθέµενης αξίας 

1 Κύκλος Εργασιών σε ευρώ          

2 Κόστος Πωληθέντων  σε ευρώ          

3 Μικτά Αποτελέσµατα σε χρόνια          

Ε 

Αναβάθµιση της 
επιχειρηµατικής βάσης 

σε τοµείς που υστερούν 

ως προς την ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας 
ή λειτουργούν υπό 

ανεπίκαιρες µορφές 

          

1 Αξία Επενδύσεων σε ευρώ          

2 
Μέση ηλικία παραγωγικού 

εξοπλισµού 
σε χρόνια          

3 

∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες                                 
0=∆εν έχει 

καταγεγραµµένες 

επιχειρηµατικές 
διαδικασίες 1=Έχει 

καταγεγραµµένες 

επιχειρηµατικές 
διαδικασίες 2=Έχει και 

καθηκοντολόγιο 3=Έχει 

Πιστοποίηση ∆ιαδικασιών 

0, 1, 2, 3          

4 

Τεχνολογικό προφίλ 

επιχείρησης                     

0=∆εν έχει Η/Υ 1=Έχει 

Η/Υ 2=Έχει 
Μηχανογραφηµένο 

Λογιστήριο 3=Έχει 

Ολοκληρωµένο Π.Σ. 
∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERP) 4=Χρησιµοποιεί 
εξειδικευµένο λογισµικό 

0, 1, 2, 3, 4          

ΣΤ 

Ανάπτυξη και εφαρµογή 

τεχνολογικής και µη 

τεχνολογικής 
καινοτοµίας 

          

1 
∆απάνες Έρευνας και 

Ανάπτυξης 
σε ευρώ          

2 
Αριθµός Νέων 

Προϊόντων/Υπηρεσιών 
σε αριθµό           

Ζ 

Επιχειρηµατική 

αξιοποίηση του ζητήµατος 

της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

          

1 

∆απάνες για Έργα, 

Συστήµατα και 
Πιστοποιήσεις για την 

Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

σε ευρώ          

Η 
∆ιατήρηση και Αύξηση 

θέσεων εργασίας 
          

1 Αριθµός εργαζοµένων 
σε αριθµό 
ΕΜΕ 

         

2 

Μέσος χρόνος παραµονής 

του προσωπικού στην 

επιχείρηση  (π.χ. αν µια 

επιχείρηση έχει 3 

εργαζόµενους. Ο 1ος 
εργάζεται 10 χρόνια στην 

επιχείρηση, ο 2ος 6 χρόνια 

και ο 3ος 5 χρόνια, τότε ο 
Μέσος Χρόνος Παραµονής 

του προσωπικού στην 

επιχείρηση είναι 

(10+6+5)/3=7 χρόνια) 

σε αριθµό 

ετών 
         

3 
∆απάνες για εκπαίδευση 

εργαζοµένων 
σε ευρώ          

 

 



 165

 
 

                                                                                                     Για την επιχείρηση 

 
                                                                                                   -Ο- 

Νόµιµος Εκπρόσωπος 
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΧΙ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

 

Ο  ΕΦΕΠΑΕ   αναλαµβάνει την  παρακολούθηση  της τήρησης  των υποχρεώσεων 

των ∆ικαιούχων  µετά την ολοκλήρωση  της επένδυσης. 

 

Η διαδικασία θα υποστηριχθεί ηλεκτρονικά, µέσω ειδικής εφαρµογής η οποία θα 

σχεδιαστεί και θα υποστηρίζεται-συντηρείται από τη ΜΟ∆ ΑΕ.  

Στην εν λόγω εφαρµογή, µέσω κωδικού, θα έχει πρόσβαση και η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και η 

ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ για παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. 

Η εν λόγω δήλωση θα συµπληρώνεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 1-6 έως 

30-6 εκάστου έτους και για πέντε (5) έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

 

Η διαδικασία θα υλοποιείται σε 7 βήµατα, ως εξής: 

 

ΒΗΜΑ 1ο : Η επιχορηγούµενη επιχείρηση, µέσω του Νοµίµου Εκπροσώπου ή άλλου 

προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου, υποβάλλει υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό 

τρόπο στον  ΕΦΕΠΑΕ  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι 

δεν έχει επέλθει καµιά µεταβολή   για την οποία οφείλει να τον ενηµερώσει .  

Οι µεταβολές  για τις οποίες πρέπει  να ενηµερώσει  αφορούν: 

� Στη διατήρηση ή µη της επένδυσης        

� Στην υπάρχουσα απασχόληση       

� Στη διατήρηση σε ισχύ τυχόν αναγκαίων σηµάτων, πιστοποιητικών κ.τ.λ.  
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� Στην τήρηση ειδικών όρων της Απόφασης Υπαγωγής (π.χ. Μετ. Κεφ. 

απασχόληση κλπ.) . 

� Στην τήρηση των ειδικών όρων για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού 

σε µειονεκτική θέση, µέχρι και ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

 

Η δήλωση  αυτή  υποβάλλεται  µεταξύ  1ης  και  30ης  Ιουνίου  εκάστου έτους και για 5 

έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.  Περιέχει, µε διακριτό τρόπο, τα κρίσιµα 

σηµεία πιθανών αλλαγών στην επένδυση, και ο δικαιούχος θα τοποθετείται 

υποχρεωτικά σε καθένα από τα σηµεία αυτά, ενώ θα του παρέχεται και ένα πεδίο 

κειµένου, όπου θα εξηγεί τυχόν αλλαγές, καθώς και η δυνατότητα αποστολής 

συνηµµένων εγγράφων-δικαιολογητικών. 

 

ΒΗΜΑ 2ο : Έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία για την µη υποβολή δηλώσεων από 

υπόχρεους.  

Η ενηµέρωση θα γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την λήξη της προθεσµίας 

υποβολής (30 Ιουνίου) µε σχετικό µήνυµα-λίστα στον υπολογιστή του αρµόδιου 

χειριστή. 

 

ΒΗΜΑ 3ο : Έγγραφη ή ηλεκτρονική επικοινωνία  µε τις επιχειρήσεις που δεν 

υπέβαλαν δήλωση, µε την οποία θα τίθεται ρητή προθεσµία για υποβολή (π.χ. 10 

ηµερών) και προειδοποίηση για ένταξη των επιχειρήσεων αυτών σε σύστηµα 

τακτικού επιτόπιου έλεγχου σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. 

 

ΒΗΜΑ 4ο : Επιτόπιος έλεγχος στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης – Έκδοση 

σχετικής απόφασης ελέγχου. 

 

ΒΗΜΑ 5ο : Σύνταξη έκθεσης ελέγχου και επιβολή «ποινής» στις περιπτώσεις 

επιβεβαίωσης µη τήρησης των υποχρεώσεων, η οποία δύναται να είναι επιστροφή 

εντόκως του συνόλου ή µέρους της ληφθείσας επιχορήγησης µε όρους που θα 

καθορίζονται στην απόφαση επιβολής «ποινής», κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΒΗΜΑ 6ο : ∆ειγµατοληπτικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος των επιχειρήσεων 

που υπέβαλαν ∆ήλωση.  

Η υπηρεσία παρακολούθησης θα ελέγχει το αξιόπιστο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, 

µέσω των κάτωθι παραστατικών που θα προσκοµίζει η ελεγχόµενη επιχείρηση : 
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� Μηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και 

επιτηδευµατιών (Έντυπο Ε3) 

� Οριστική ∆ήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7), όπου 

προβλέπεται απασχόληση ως στόχος διατήρησης 

� Ενηµερωµένο Μητρώο Παγίων (σελίδα παγίων επένδυσης) όπου θα 

αναγράφονται και απλά στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισµού (π.χ. ηµέρες 

λειτ. το παρελθόν έτος, ποσότητες παραγωγής η επεξεργασίας κλπ. ). 

� Αντίγραφα Πιστοποιητικών (επικαιροποιηµένα) που χρηµατοδοτήθηκαν 

� ∆ελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης (∆ΒΚ), από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 3ης 

κατηγορίας (Ν.858/1979). Συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 

αρµόδια υπηρεσία παρακολούθησης. 

� Άλλα στοιχεία. 

 

ΒΗΜΑ 7ο ∆ειγµατοληπτικός επιτόπιος έλεγχος σε σταθµισµένο δείγµα επιχειρήσεων 

που υπέβαλαν  ∆ήλωση.  

Η στάθµιση γίνεται µε βάση την αρχή ότι ο αριθµός των επιτόπια ελεγχόµενων 

επενδύσεων θα είναι της τάξεως του 20% του αριθµού επιχειρήσεων που 

ελέγχθηκαν διοικητικά. (κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις αυτές δε θα συµπίπτουν µε 

όσες υπέστησαν διοικητικό έλεγχο). 

 

Εάν από τους έλεγχους προκύψουν αποκλίσεις, η υπηρεσία παρακολούθησης 

δύναται να προβεί σε: 

� Συστάσεις συµµόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα  

� Ενεργοποίηση διαδικασίας επιστροφής µέρους ή του συνόλου της 

επιχορήγησης, µε όρους που θα καθορίζονται στη σχετική απόφαση. 

 

 

Μοντέλο διοικητικών και επιτόπιων έλεγχων  

Αριθµός 

Επιχειρήσεων 

Πράξης 

% διοικητικά 

ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων  

Αριθµός 

διοικητικά 

ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων 

- (max) 

(%) επιτόπια 

ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων(ως 

ποσοστό αυτών 

που ελέγχθηκαν 

διοικητικά)  

Αριθµός 

Ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων 

– επιτόπια 

(Min) 

0-1000 20% 0-200 30% 0-60 
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1001 – 5000 10% +400  +120 

ΣΥΝΟΛΟ 600  180 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΧΙΙ:  ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ         

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

 

α/α ∆είκτης Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Α 

Υποστήριξη και αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων 
που συµβάλουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής 
παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τη διεθνή αγορά 

  

         

1 
Αξία Πωλήσεων στο Εσωτερικό 
από Μεταποίηση 

σε €          

2 
Αξία Πωλήσεων στο Εξωτερικό 
από Μεταποίηση 

σε €          

3 
Κέρδη προ Φόρων και 
Αποσβέσεων 

σε €          

4 ∆ιαφηµιστική ∆απάνη σε €          

Β 

Ενίσχυση του ρόλου των 
συνοδευτικών υπηρεσιών 
στο παραγωγικό σύστηµα, µε 
έµφαση σε επιχειρηµατικά 
σχέδια ενίσχυσης της 
παρουσίας των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και τις διεθνείς αγορές 

  

         

1 
Αξία Πωλήσεων στο Εσωτερικό 
από Λοιπές δραστηριότητες 

σε €          

2 
Αξία Πωλήσεων στο Εξωτερικό 
από Λοιπές δραστηριότητες 

σε €          

Γ 

Έµφαση στην ποιοτική 
αναβάθµιση, την τυποποίηση 
και την πιστοποίηση των 
ελληνικών προϊόντων και 
επιχειρήσεων 

  

         

1 
Πιστοποιηµένα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης της επιχείρησης                                                   

σε 
αριθµό 

         

2 
Προϊόντα µε Πιστοποίηση-
Σήµατα Συµµόρφωσης 

0=Όχι, 
1=Ναι          

∆ 

Αναπροσανατολισµός της 
µεταποιητικής 
δραστηριότητας και των 
"παραδοσιακών" της κλάδων 
προς κλάδους και προϊόντα 
υψηλότερης προστιθέµενης 
αξίας 

  

         

1 Συνολικός Κύκλος Εργασιών σε €          

2 Κόστος Πωληθέντων σε €          

3 Μικτά Αποτελέσµατα σε €          

Ε 

Αναβάθµιση της 
επιχειρηµατικής βάσης σε 
τοµείς που υστερούν ως προς 
την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας ή 
λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες 
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µορφές 

1 Αξία Επενδύσεων σε €          

2 
Μέση ηλικία παραγωγικού 
εξοπλισµού 

σε χρόνια          

3 

∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες                                 
0=∆εν έχει καταγεγραµµένες 
επιχειρηµατικές διαδικασίες 
1=Έχει καταγεγραµµένες 
επιχειρηµατικές διαδικασίες 
2=Έχει και καθηκοντολόγιο 
3=Έχει Πιστοποίηση 
∆ιαδικασιών 

0, 1, 2, 3 

         

4 

Τεχνολογικό προφίλ 
επιχείρησης                     0=∆εν 
έχει Η/Υ 1=Έχει Η/Υ 2=Έχει 
Μηχανογραφηµένο Λογιστήριο 
3=Έχει Ολοκληρωµένο Π.Σ. 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP) 4=Χρησιµοποιεί 
εξειδικευµένο λογισµικό 

0, 1, 2, 3, 
4 

         

ΣΤ 
Ανάπτυξη και εφαρµογή 
τεχνολογικής και µη 
τεχνολογικής καινοτοµίας 

  
         

1 
∆απάνες Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

σε €          

2 
Αριθµός Νέων 
Προϊόντων/Υπηρεσιών 

σε €          

Ζ 

Επιχειρηµατική αξιοποίηση 
του ζητήµατος της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

  
         

1 
∆απάνες για Έργα, Συστήµατα 
και Πιστοποιήσεις για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος 

σε € 
         

Η 
∆ιατήρηση και Αύξηση 
θέσεων εργασίας 

           

1 Αριθµός εργαζοµένων 
σε 

αριθµό 
ΕΜΕ 

         

2 

Μέσος χρόνος παραµονής του 
προσωπικού στην επιχείρηση                  
(π.χ. αν µια επιχείρηση έχει 3 
εργαζόµενους. Ο 1ος εργάζεται 
10 χρόνια στην επιχείρηση, ο 
2ος 6 χρόνια και ο 3ος 5 
χρόνια, τότε ο Μέσος Χρόνος 
Παραµονής του προσωπικού 
στην επιχείρηση είναι 
(10+6+5)/3=7 χρόνια)  

σε 
αριθµό 
ετών 

         

3 
∆απάνες για εκπαίδευση 
εργαζοµένων 

σε €          

 

 

 

 


