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ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΜΖΔΧΝ 

ΑΔ Αξρά ΔιΫγρνπ: Δζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά 

νληφηεηα, ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ηελ 

αξρά πηζηνπνέεζεο, ε νπνέα νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα θΪζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξαµµα θαη εέλαη ππεχζπλε γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο 

νπζηαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ. 

ΑκεΑ Άηνκα κε αλαπεξέα. Ο φξνο αλαθΫξεηαη ζε Ϊηνκα κε θηλεηηθά ά/θαη 

αηζζεηεξηαθά αλαπεξέα (πξνβιάκαηα φξαζεο θαη αθνάο) ά/θαη 

ςπρηθά/λνεηηθά/ γλσζηηθά θ.ιπ. αλαπεξέεο 

ΑΔΠ (ΑλαιπηηθΫο ΔθζΫζεηο 

Πξνφδνπ) 

ΔθζΫζεηο πξνφδνπ πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ 

απνζηΫιινληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηνλ επηηφπνπ Ϋιεγρν θαη πηζηνπνέεζε 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. 

ΑλΪθηεζε Ζ επηζηξνθά ησλ αρξεσζηάησο ά παξαλφκσο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ 

απφ ηνλ ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηέα. 

ΑΠΗ Αξρά Πηζηνπνέεζεο: Δζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά 

θνξΫαο, πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα ηελ πηζηνπνέεζε 

θαηαζηΪζεσλ δαπαλψλ θαη αηηάζεσλ πιεξσκάο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ 

ζηελ Δπηηξνπά ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθάο 

ζην πιαέζην Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪµµαηνο πνπ Ϋρεη ζπγθεθξηκΫλνπο 

µεηξάζηµνπο ζηφρνπο θαη πεξηιακβΪλεη νκΪδα πξΪμεσλ νη νπνέεο 

ζρεηέδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηάησο ΚαηαβιεζΫλ Πνζφ ΚΪζε δαπΪλε ζηελ νπνέα δελ αληηζηνηρεέ έζεο αμέαο παξαδνζΫλ πξντφλ, 

Ϋξγν ά ππεξεζέα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο ά 

απφθαζεο κε ηελ νπνέα αλαιάθζεθε ε ππνρξΫσζε ηεο δαπΪλεο. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθά Αξρά: Δζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά 

δεκφζηνο ά ηδησηηθφο θνξΫαο, πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα ηε 

δηαρεέξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪµµαηνο. 

Γεκφζηα ΓαπΪλε ΚΪζε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξΪμεσλ απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ 

αξρψλ ά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηα πιαέζηα 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο, θαζψο θαη θΪζε 

παξφκνηα δαπΪλε. ΚΪζε ζπµµεηνρά ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πξΪμεσλ θνξΫσλ ά ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµΫα, µέαο 

ά πεξηζζνηΫξσλ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ αξρψλ ά θνξΫσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνµΫα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγέα 2004/18/EΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 31
εο

 Μαξηένπ 2004, 

πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 

Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ λνεέηαη σο παξεκθεξάο δαπΪλε. 

Γεκνζηνλνκηθά Γηφξζσζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο Κνηλνηηθάο θαη Δζληθάο 
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ζπκκεηνράο ζε Ϋλα Ϋξγν ά πξΪμε, ζην πιαέζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζάο 

ηνπ απφ ηα ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε 

νπνέα εέλαη αλΪινγε ηεο παξΪβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ά ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξΫαο ά επηρεέξεζε, αξκφδηνο γηα 

ηελ Ϋλαξμε ά ηελ Ϋλαξμε θαη πινπνέεζε πξΪμεσλ. ηα πιαέζηα ησλ 

θαζεζηψησλ ελέζρπζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο, νη 

δηθαηνχρνη εέλαη δεκφζηεο ά ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ 

κεκνλσκΫλν Ϋξγν θαη ιακβΪλνπλ δεκφζηα ελέζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθά Έλσζε 

Eπξ. Δπηηξνπά Δπξσπατθά Δπηηξνπά 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνέν ππνβΪιιεηαη απφ ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπά θαη ην νπνέν θαζνξέδεη µηα αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά µε ηε 

ρξάζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηάησλ, πνπ ζα επηηεπρζεέ µε 

ηε ζπλδξνµά ελφο Σαµεένπ ά, ζηελ πεξέπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» 

θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» 

θαη «ΠεξηβΪιινλ θαη αεηθφξνο αλΪπηπμε 2007-2013», µε ηε ζπλδξνµά 

ηνπ Σαµεένπ πλνράο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο: Σν Ϋγγξαθν πνπ θαηαξηέδεηαη 

απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηΪινγν µε ηελ 

Δπηηξνπά ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (εθεμάο Δπηηξνπά) θαη ην 

νπνέν απνηειεέ κΫζν αλαθνξΪο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο 

(ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακεένπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακεένπ 

πλνράο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ 

ΔλδηΪκεζνο ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο, σο νξέδεηαη ζην Ν.3614/07 (Ϊξζξν 4 

παξ. 4γ): ΚΪζε δεκφζηνο ά ηδησηηθφο θνξΫαο ά ππεξεζέα, ε νπνέα 

ελεξγεέ ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθάο αξράο ά αξράο πηζηνπνέεζεο, θαη 

εθηειεέ θαζάθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηΫηνηαο αξράο ζε ζρΫζε µε 

δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξΪμεηο. Χο ελδηΪκεζνο θνξΫαο δηαρεέξηζεο 

δχλαηαη λα επηιεγεέ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαένπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, ά αλαπηπμηαθά αλψλπκε εηαηξεέα ΟΣΑ, κεηΪ 

απφ δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη ν νπνένο, κεηαμχ Ϊιισλ, πξΫπεη λα 

πιεξνέ θαη ηηο παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο: α) λα Ϋρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα 

παξΫρεη εγγπάζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπ γηα ηε δηνηθεηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεέ, β) λα δηαζΫηεη 

εκπεηξέα ζηνλ ηνκΫα πνπ αθνξΪ ην αληηθεέκελν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ά 

ηκάκαηφο ηνπ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν ελδηΪκεζνο θνξΫαο επηιΫγεηαη 
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κεηΪ απφ δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα, απαηηεέηαη ζχλαςε ζχκβαζεο 

αλΪζεζεο. Ζ ζχκβαζε αλΪζεζεο ππνγξΪθεηαη κεηαμχ ηεο νηθεέαο 

δηαρεηξηζηηθάο αξράο θαη ηνπ ελδηΪκεζνπ θνξΫα δηαρεέξηζεο. 

ΔΦΔΠΑΔ 
ΔλδηΪκεζνο θνξΫαο δηαρεέξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013 (ΔΠΑΝ ΗΗ) 

€ Δπξψ 

Ηδησηηθά ζπκκεηνρά 

Δέλαη ην πνζφ πνπ θαηαβΪιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθΪ γηα ηελ πινπνέεζε 

ελφο ππνΫξγνπ θαη ππνινγέδεηαη σο ην Ϊζξνηζκα έδηαο ζπκκεηνράο θαη 

δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρά 
Σν πνζφ πνπ θαηαβΪιιεη εμ ηδέσλ (ρσξέο δαλεηζκφ) πφξσλ Ϋλαο 

Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ 

ΟΠ ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη ηα 

δεδνκΫλα πνπ αθνξνχλ ΠξνγξΪκκαηα θαη δξΪζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ. Σα 

Ϋληππα, πνπ κε επζχλε ηεο ΓΑ ά ηνπ ΔΦΓ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ. 

ΟΠΔ/ΤΠΟΗΑΝ Δληαέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δληζρχζεσλ: χζηεκα πνπ ζα αλαπηχμεη 

θαη ζα εγθαηαζηάζεη ν αλΪδνρνο γηα ηελ εθαξκνγά θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηεέ, ην νπνέν ζα εέλαη πιάξσο 

πξνζβΪζηκν ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Παξαηππέα ΚΪζε παξΪβαζε δηΪηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ ε νπνέα πξνθχπηεη 

απφ πξΪμε ά παξΪιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ε νπνέα δεκηψλεη ά 

ελδΫρεηαη λα δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο, µε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

αδηθαηνιφγεηεο δαπΪλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ 

ΠξΪμε/Δξγν ΔΠΑΔ Έξγν ά νκΪδα Ϋξγσλ πνπ επηιΫγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ 

νηθεένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ά κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε 

θξηηάξηα πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη 

πινπνηνχληαη απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκΫλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνέν 

ζρεηέδνληαη. 

ΑΔ πιινγηθά Απφθαζε Έξγνπ 

ΓΔ χζηεκα Γηαρεέξηζεο ΔιΫγρνπ 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε 

εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδνληαη 

νη βαζηθνέ θαλφλεο ηνπ πζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα εέλαη ε 

14053/ΔΤ1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540Β) φπσο ηζρχεη.  

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο Σν Τπνπξγεέν ά ε ΠεξηθΫξεηα ά ε Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε, ν νπνένο 

Ϋρεη ηελ επζχλε απφδνζεο ησλ πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ά ζηνλ 
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ελδηΪκεζν θνξΫα δηαρεέξηζεο ζηελ πεξέπησζε πξΪμεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

ΦνξΫαο ηεο ΔπΫλδπζεο/ΦνξΫαο 

πινπνέεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθάο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαέζην 

ησλ θαζεζηψησλ ελέζρπζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο. 
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«ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 

 

ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 

ΤΝΘΖΚΔ»  

 

Σν Πξφγξακκα «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» απνηειεέ κηα 

επηκΫξνπο πξσηνβνπιέα ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιέαο (ΤΠΟΗΑΝ) ζην πιαέζην ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» (ΔΠ.ΑΝ. ΗΗ), θαη επηδηψθεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο κεηαπνηεηηθάο παξαγσγηθάο βΪζεο ηεο Διιεληθάο Οηθνλνκέαο πξνο λΫα ά 

δηαθνξνπνηεκΫλα πξντφληα θαη κεηαπνηεηηθΫο ππεξεζέεο θαζψο θαη ηελ 

ελέζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο βαζηθάο επηινγάο γηα ηελ 

παξαγσγηθά αλαβΪζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζΪ θαη ππεξεζέεο πςειάο 

πξνζηηζΫκελεο αμέαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα, ελζσκΪησζε 

γλψζεο θαη θαηλνηνκέαο. 

Γηα ηελ εμππεξΫηεζε θαη ηελ επέηεπμε ηνπ αλσηΫξσ γεληθνχ ζηφρνπ, πινπνηεέηαη 

ην πξφγξακκα «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» πνπ απνζθνπεέ 

κΫζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθάο ελέζρπζεο ζηελ αλαβΪζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πθηζηΪκελσλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ 

Δπηρεηξάζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξάζεσλ.  

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο  «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ 

ΤΝΘΖΚΔ» εέλαη:  

o Τπνζηάξημε θαη αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ 

ζπκβΪιινπλ ζηελ ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθάο παξνπζέαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξάζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηε δηεζλά αγνξΪ. 

o Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο κεηαπνηεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

«παξαδνζηαθψλ» ηεο θιΪδσλ πξνο θιΪδνπο θαη πξντφληα πςειφηεξεο 

πξνζηηζΫκελεο αμέαο.  

o ΑλΪπηπμε λΫσλ πξντφλησλ ά δηαθνξνπνέεζε πξντφλησλ θαη ηεο 

παξαγσγηθάο βΪζεο πξνο θιΪδνπο πςειάο πξνζηηζΫκελεο αμέαο κε Ϋκθαζε 

ζηελ πνηνηηθά αλαβΪζκηζε, ηελ ηππνπνέεζε θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη επηρεηξάζεσλ. 

o ΑλαβΪζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο βΪζεο ζε ηνκεέο πνπ πζηεξνχλ σο 

πξνο ηελ αλΪπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ά ιεηηνπξγνχλ ππφ αλεπέθαηξεο 

κνξθΫο.  

o ΑλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξέαο / ζχζηαζε λΫσλ κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ.  
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o Δλέζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (κεηαπνηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ) ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, κε Ϋκθαζε ζηελ ελέζρπζε επελδπηηθψλ 

ζρεδέσλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο παξνπζέαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ 

εγρψξηα θαη ηηο δηεζλεέο αγνξΫο.  

o ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ηερλνινγηθάο θαη κε ηερλνινγηθάο θαηλνηνκέαο.  

o Δπηρεηξεκαηηθά αμηνπνέεζε ηνπ δεηάκαηνο ηεο πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο κε παξεκβΪζεηο γηα αμηνπνέεζε απνβιάησλ, αλαθχθισζεο θηι.  

o Γηαηάξεζε γηα ηηο πθηζηΪκελεο ά/θαη αχμεζε ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη 

δεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ γηα ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο.  

 

Σν ΤΠΟΗΑΝ θαιεέ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβΪινπλ πξνηΪζεηο γηα 

Ϋληαμε Ϋξγσλ ζην Πξφγξακκα «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ ν νπνένο 

ζΫηεη ην πιαέζην εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋσο ηελ νινθιάξσζε ησλ 

Ϋξγσλ. 

Σα επηρεηξεκαηηθΪ ζρΫδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξΫπεη λα ζηνρεχνπλ θαη λα 

πεξηιακβΪλνπλ ( αλακελφκελα ) απνηειΫζκαηα ζχκθσλα κε ηνπο αλσηΫξσ 

γεληθνχο θαη εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξΪκκαηνο.  

 

ΔλδεηθηηθΫο ελΫξγεηεο ησλ ελ δπλΪκεη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ εέλαη:   

 Παξαγσγά θαη πξνψζεζε λΫσλ ά δηαθνξνπνηεκΫλσλ πξντφλησλ ά θαη 

ππεξεζηψλ. 

 Αχμεζε ηεο εμσζηξΫθεηαο / εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

επηρεηξάζεσλ1. 

 ΔμππεξΫηεζε ππνρξεψζεσλ επηρεηξεκαηηθάο ππεξγνιαβέαο. 

 ΑλΪπηπμε λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ / πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. 

 Γηαθνξνπνέεζε ηεο παξαγσγηθάο βΪζεο ηεο επηρεέξεζεο. 

 ΑλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ πξΪζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ά λΫσλ 

δξαζηεξηνηάησλ αλαθχθισζε / αμηνπνέεζε απνξξηκκΪησλ, παξαπξντφλησλ 

θιπ. 

 Δηζαγσγά λΫσλ ηερλνινγηψλ, πξσηνηππηψλ θαη θαηλνηνκηψλ (ηερλνινγηθψλ 

θαη κε ηερλνινγηθψλ) ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα,  

 Δλέζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο εηθφλαο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο 

                                                 
1
 Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ:  

α) εληζρχζεηο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε εμαγσγέο, θαη ηδίσο εληζρχζεηο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε ζπγθξφηεζε ή ηε ιεηηνπξγία 

δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

β) εληζρχζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηά πξνηίκεζε ρξήζε εγρψξησλ πξντφλησλ 

έλαληη ησλ εηζαγφκελσλ. 
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Δπέζεο πξφζζεηεο επηιΫμηκεο ελδεηθηηθΫο ελΫξγεηεο, αιιΪ ζπλδπαδφκελεο 

ηνπιΪρηζηνλ κε κηα εθ ησλ αλσηΫξσ εέλαη νη αθφινπζεο: 

 ΔλζσκΪησζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβΪιινλ, αλΪπηπμε θαη 

πηζηνπνέεζε ζπζηεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο, πξνκάζεηα θαη 

εγθαηΪζηαζε ζπζηεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη  

πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

 ΜεηεγθαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο ζε νξγαλσκΫλε επηρεηξεκαηηθά πεξηνρά 

 ΑλΪπηπμε θαη πηζηνπνέεζε ζπζηεκΪησλ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο. 

 ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ (S/W & H/W), 

εθαξκνγΫο ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ θηι.  

 Βειηέσζε ηεο νξγαλσηηθάο θαη επηρεηξεζηαθάο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ε Καηλνηνκέα νξέδεηαη σο «ε εθαξκνζκΫλε ρξάζε ηεο γλψζεο 

κε ζθνπφ ηελ παξαγσγά ά/θαη παξνρά λΫσλ ά νπζηαζηηθΪ βειηησκΫλσλ 

πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ά/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξέζθνπλ Ϊκεζε παξαγσγηθά, 

ρξεζηηθά ά/θαη εκπνξηθά εθαξκνγά». Δπέζεο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο 

αλαθνέλσζεο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο ηεο 11εο Μαξηένπ 2003 ζρεηηθΪ κε 

ηελ πνιηηηθά γηα ηελ θαηλνηνκέα, ε Ϋλλνηα ηεο θαηλνηνκέαο πεξηιακβΪλεη ηφζν ηελ 

ηερλνινγηθά φζν θαη ηελ κε ηερλνινγηθά θαη ηελ νξγαλσηηθά θαηλνηνκέα. 

πλεπψο, ε θαηλνηνκέα κπνξεέ λα αλαθΫξεηαη ζε Ϋλα λΫν πξντφλ ά κηα λΫα 

δηαδηθαζέα ά κηα λΫα ππεξεζέα, ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγάο ηνπο ά ζηελ 

ηερλνινγέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη, φπσο θαη ζηελ δηνηθεηηθά δνκά ελφο 

νξγαληζκνχ (εζσηεξηθΪ ά εμσηεξηθΪ ζε ζρΫζε κε ηνπο πειΪηεο ά θαηαλαισηΫο). 

Ζ Καηλνηνκέα πνπ ελζαξξχλεηαη κε ην παξφλ πξφγξακκα κπνξεέ λα εέλαη 

Σερλνινγηθά (αμηνπνέεζε ηερλνινγηθάο αλαθΪιπςεο ά ζπλδπαζκνχ δηαζΫζηκσλ 

ηερλνινγηψλ), αιιΪ θαη κε Σερλνινγηθά (εθαξκνγά κηαο θαηλνηφκνπ ηδΫαο κε 

ηερλνινγηθνχ ραξαθηάξα, πνπ ζα επεξεΪζεη ζεκαληηθΪ θαη ζεηηθΪ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. Τπφ απηά ηελ Ϋλλνηα, επηζεκαέλεηαη 

ηδηαέηεξα φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεέ κέα πξφηαζε σο θαηλνηνκηθά, δελ εέλαη 

αλαγθαέν λα ζπλδπΪδεηαη απηά κε αλαθΪιπςε ηερλνινγηθνχ ραξαθηάξα. 

 

 

2 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεέηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 200.000.000,00€ 

(Γεκφζηα ΓαπΪλε), ην νπνέν θαηαλΫκεηαη θαηΪ 70% δει. 140.000.000,00€ γηα 

ηηο πθηζηακΫλεο επηρεηξάζεηο θαη θαηΪ 30% δει. 60.000.000,00€ γηα ηηο λΫεο θαη 

ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο. ε πεξέπησζε αδπλακέαο θΪιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ 

πνζνχ απφ ηηο πθηζηακΫλεο επηρεηξάζεηο, ην αδηΪζεην πνζφ ζαη κεηαθΫξεηαη 

ζηηο λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο θαη αληηζηξφθσο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

γέλεηαη απφ ηα παξαθΪησ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα:  
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1. Πνζφ 65.000.000,00€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ 

ην ΔΣΠΑ, ζην πιαέζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ ΠεξηθΫξεηεο ηεο ΔιιΪδνο 

(CC1 GR161 PO001). 

2. Πνζφ 50.000.000,00€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθάο πνπ 

εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα 

θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006).  

3. Πνζφ 60.000.000,00€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-

ΘξΪθεο (Κεληξηθά Μαθεδνλέα) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 

5337/26-10-2007απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO008) 

4. Πνζφ 5.000.000,00€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-

ΘξΪθεο (Γπηηθά Μαθεδνλέα) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ‘ αξηζ. Δ(2007) 5337 

/26-10-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO008).  

5. Πνζφ 15.000.000,00€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιέαο-

ηεξεΪο ΔιιΪδαο-Ζπεέξνπ (ηεξεΪ ΔιιΪδα) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ 

Δ(2007) 5332/26-10-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην 

ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO001). 

6. Πνζφ 5.000.000,00€ απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξάηεο 

θαη Νάζσλ Αηγαένπ (Νφηην Αηγαέν) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007) 

5439/5-11-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO002). 

 

 

3 ΦΟΡΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ δξΪζε «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ζα πινπνηεζεέ απφ ηε 

Γεληθά Γξακκαηεέα Βηνκεραλέαο - Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαέσλ 

Δπηρεηξάζεσλ (ΓΜΜΔ) θαη ηνλ ΔλδηΪκεζν ΦνξΫα  ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ  

ΠξνγξΪκκαηνο  Αληαγσληζηηθφηεηα  θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ). Οη δχν 

απηνέ θνξεέο ζα ιεηηνπξγάζνπλ σο ΔλδηΪκεζνη Φνξεέο Γηαρεέξηζεο (ΔΦΓ) κε 

βΪζε ην λνκνζεηηθφ πιαέζην πνπ δηΫπεη ηελ πινπνέεζε ηνπ ΔΠΑ. 
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4 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ – ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν λνκνζεηηθφ πιαέζην ην νπνέν ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» εέλαη: 

- Ο Ν.3752/2009 (ΦΔΚ 40/Α/04-03-2009) «Σξνπνπνηάζεηο επελδπηηθψλ 

λφκσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ν Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/03-12-2007) «Γηαρεέξηζε, Έιεγρνο θαη 

Δθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 

2007-2013» φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 

- Ο Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53 Α / 2010) 

- ν Ν. 2308/95 (ΦΔΚ 114/Α/1995), 

- ν Ν. 2244/94 (ΦΔΚ 168/Α/1994) φπσο ηζρχεη, 

- ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ 14053/ΤΠΑΤΓ 

1749/27.3.08 (ΦΔΚ 540/Β/27.3.08) φπσο ηζρχεη, 

- ν Ν.2438/96 (ΦΔΚ 211Α) 

- ην Π.Γ.98/1996 (ΦΔΚ 77Α)   

- Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 

2008 (Γεληθφο θαλνληζκφο απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα) θαη εηδηθφηεξα ηα 

Άξζξα 13, 14, 27, 40, 41. 

- ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1083/2006 ηεο Δπηηξνπάο (Γεληθφο Καλνληζκφο 

παξεκβΪζεηο  Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ, αληηθαζηζηΪ ηνλ Καλ. 1260/1999) 

- ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1828/2006 ηεο Δπηηξνπάο (Καλνληζκφο γηα ηε 

ζΫζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ 1083/2006 θαη 1080/2006 

θαλνληζκψλ).  

-  Ο Καλνληζκφο (ΔΚ)1080/2006 (Καλνληζκφο γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο , αληηθαζηζηΪ ηνλ Καλ. 1783/99), 

εκεηψλνληαη επέζεο ηα εμάο:  

1. Σα παξερφκελα απφ ην πξφγξακκα απηφ θέλεηξα Ϋρνπλ ηελ κνξθά 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ 

Ϋξγνπ, αθνξΪ κε επηζηξεπηΫεο επηρνξεγάζεηο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ. 

2. Ο παξψλ νδεγφο Ϋρεη ιΪβεη ππφςε ηνπ ηηο απαηηάζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 5 πξνγξακκΪησλ (ΔΠΑΝ ΗΗ & 4 

ΠΔΠ Μεηαβαηηθάο ηάξημεο). 

3. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεέ γηα ηελ Ϋληαμε ησλ πξνηΪζεσλ 

ζχκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηνπο αλΪινγα κε ηνπο δηαηηζΫκελνπο πφξνπο ζε 

θΪζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απνηππψλνληαη ζην Κεθ. 2. ηελ 

παξαπΪλσ δηαδηθαζέα θαηαλνκάο ζπκκεηΫρνπλ κφλν νη πξνηΪζεηο πνπ 

Ϋιαβαλ ηνπιΪρηζηνλ ην 50% ηεο κΫγηζηεο δπλαηάο βαζκνινγέαο. ην 
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πξφγξακκα εληΪζζνληαη νη πξνηΪζεηο πνπ Ϋιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγέα κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλΪ επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα. Γειαδά, ε βαζκνινγέα βΪζεο (50%) απνηειεέ αλαγθαέα, αιιΪ 

φρη ηθαλά ζπλζάθε γηα ηελ Ϋληαμε κηαο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα. Σν 

πξφγξακκα δελ πξνβιΫπεη επηιαρνχζεο πξνηΪζεηο. 

4. ηε γεληθφηεξε θηινζνθέα ηνπ ΔΠΑ ηέζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε ιάςε 

κΫηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκΫο θαη ππεξεζέεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ. 

Οη επηρεηξάζεηο πνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξΫπεη λα 

ιακβΪλνπλ κΫξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηΫο αηφκσλ κε 

εηδηθΫο αλΪγθεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 

1083/2006 ηεο Δ.Δ..  

5. Θα πξΫπεη λα ηεξεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο νη απαηηάζεηο δεκνζηφηεηαο,  

φπσο απνξξΫνπλ απφ ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006.  

6.  Ο παξψλ νδεγφο Ϋρεη ιΪβεη ππφςε ηνπ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 16 ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1083/2006 ηεο 11εο Ηνπιένπ 2006, ζρεηηθΪ κε 

ηελ  πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΑκεΑ). 

7. Κξηηάξηα δηαρσξηζκνχ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΓΣΑΑ): Σν πξφγξακκα δελ ρξεκαηνδνηεέ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπέπηνπλ ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ πξΪμεσλ ησλ 

Σακεέσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακεέν Αιηεέαο), φπσο απηΪ 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

(βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III & V). Δπηρεηξάζεηο εκπέπηνπζεο ζηα θξηηάξηα απηΪ 

ρξεκαηνδνηνχληαη, ζηελ παξνχζα θΪζε, απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη 

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

θαη Σξνθέκσλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ζηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ θαηΪ 

ηελ πινπνέεζε φηη εληΪρζεθε ζην παξφλ Πξφγξακκα επηρεέξεζε 

εκπέπηνπζα ζηα σο Ϊλσ Κξηηάξηα Γηαρσξηζκνχ, ην Ϋξγν απεληΪζζεηαη θαη ε 

ηπρφλ ρνξεγεζεέζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε επηζηξΫθεηαη εληφθσο.  

 

 

5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

Σα ζηΪδηα ηεο δηαδηθαζέαο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο εγθξηηηθάο απφθαζεο Ϋληαμεο 

ζην πξφγξακκα γηα ηελ πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο εέλαη ηα 

παξαθΪησ: 
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 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο γηα ζπκκεηνρά ζην 

πξφγξακκα. Χο ρξφλνο Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξέδεηαη ε 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ζπκκεηνρά ζην παξφλ Πξφγξακκα. 

 Ζιεθηξνληθά ππνβνιά ησλ πξνηΪζεσλ θαη θπζηθά ππνβνιά θαθΫισλ 

πξνηΪζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 

 ΔμΫηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκΫλσλ πξνηΪζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 Έληαμε ησλ πξνηΪζεσλ. Ζ Ϋληαμε ησλ πξνηΪζεσλ ζα γέλεη κε θζέλνπζα 

βαζκνινγηθά θαηΪηαμε κΫρξη εμαληιάζεσο ησλ δηαηηζΫκελσλ πφξσλ αλΪ 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απηΪ αλαθΫξνληαη ζην ΚεθΪιαην 4 ηνπ 

παξφληνο Οδεγνχ. 

 Απνζηνιά ησλ απνθΪζεσλ θαη απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο 

ππνςεθένπο. 

 

 

6 ΣΤΠΗΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΦΟΡΔΗ  

 

6.1  Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 

 

ΔπηιΫμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξέεο 

επηρεηξάζεσλ:  

Α) ΤθηζηΪκελεο ΜηθξΫο θαη Πνιχ ΜηθξΫο επηρεηξάζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκεέο ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθΪ ζε απηΫο θαη νη νπνέεο ηαμηλνκνχληαη ζε 

Ϋλαλ απφ ηνπο επηιΫμηκνπο θιΪδνπο ηνπ πξνγξΪκκαηνο φπσο πεξηγξΪθνληαη 

ζηνλ πέλαθα ησλ επηιΫμηκσλ θιΪδσλ ΚΑΓ (ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ), Ϋρνπλ αξρέζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηΪ ηνπο ην αξγφηεξν ηελ 31/12/2007 θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιεέπησο 

απφ ηφηε. ΔπηιΫμηκεο ζεσξνχληαη νη εηαηξεέεο κε λνκηθά κνξθά ΑΔ, ΔΠΔ, ΔΔ, 

ΟΔ, νη αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνέ.  

 

 

 

Β) ΝΫεο θαη ππφ ζχζηαζε ΜηθξΫο θαη Πνιχ ΜηθξΫο Δπηρεηξάζεηο 

(start-up επηρεηξάζεηο)  

 Χο λΫεο επηρεηξάζεηο ζεσξνχληαη νη επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκεέο ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

δξνπλ ππνζηεξηθηηθΪ ζε απηΫο θαη νη νπνέεο ηαμηλνκνχληαη ζε Ϋλαλ απφ ηνπο 

επηιΫμηκνπο θιΪδνπο ηνπ πξνγξΪκκαηνο φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηνλ πέλαθα 

ησλ επηιΫμηκσλ θιΪδσλ ΚΑΓ (ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ), Ϋρνπλ αξρέζεη ηελ 
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δξαζηεξηφηεηΪ ηνπο κεηΪ ηελ 1/1/2008 θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιεέπησο απφ 

ηφηε. ΔπηιΫμηκεο ζεσξνχληαη νη εηαηξεέεο κε λνκηθά κνξθά ΑΔ, ΔΠΔ, ΔΔ, 

ΟΔ, νη αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνέ. 

 Τπφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην Πξφγξακκα Ϋρνπλ 

θπζηθΪ πξφζσπα ηα νπνέα Ϋρνπλ γελλεζεέ πξηλ ην 1982, ηα νπνέα 

επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ κηθξΫο θαη πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο ζηνπο ηνκεέο 

ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθΪ ζε απηΫο. Οη 

επηρεηξάζεηο απηΫο ζα ζπζηαζνχλ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο 

ππνβνιάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο κε βαζηθφ αληηθεέκελν δξαζηεξηνηάησλ πνπ 

ζα αληηζηνηρεέ ζε Ϋλαλ ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο επηιΫμηκνπο ΚΑΓ. Βαζηθά 

πξνυπφζεζε εέλαη φηη ηα θπζηθΪ πξφζσπα ζα ζπζηάζνπλ εηαηξεέα (Α.Δ., 

Δ.Π.Δ., Δ.Δ., Ο.Δ.) ά αηνκηθά επηρεέξεζε ά ζπλεηαηξηζκφ θαη ζα ηεξνχλ 

βηβιέα Β‘ ά Γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ πξηλ ηελ πξψηε εθηακέεπζε ηεο 

αλαινγνχζαο επηρνξάγεζεο. 

 ηελ θαηεγνξέα απηά αλάθνπλ επέζεο νη ινηπΫο επηρεηξάζεηο ηνπ ηνκΫα ηεο 

κεηαπνέεζεο ά Ϊιισλ ηνκΫσλ πνπ επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ ζε 

κεηαπνηεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε Ϋλαλ ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο επηιΫμηκνπο 

ΚΑΓ. Οη εηαηξεέεο απηΫο ζα πξΫπεη λα ζπζηάζνπλ λΫα εηαηξεέα (Α.Δ., Δ.Π.Δ., 

Δ.Δ., Ο.Δ.) θαη ζα ηεξνχλ βηβιέα Β‘ ά Γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ ΚΒ πξηλ ηελ 

πξψηε εθηακέεπζε ηεο αλαινγνχζαο επηρνξάγεζεο. Οη αηνκηθΫο 

επηρεηξάζεηο ηεο θαηεγνξέαο απηάο ζα πξΫπεη λα θΪλνπλ Ϋλαξμε λΫαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ πνπ ζα αληηζηνηρεέ ζε Ϋλαλ ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο 

επηιΫμηκνπο ΚΑΓ. 

 

Τπνγξακκέδεηαη φηη θΪζε επηρεέξεζε δηθαηνχηαη λα ππνβΪιεη κέα κφλν 

πξφηαζε. ε πεξέπησζε ππνβνιάο, απφ ηνλ έδην θνξΫα (επηρεέξεζε), 

πεξηζζνηΫξσλ ηεο κέαο πξνηΪζεσλ ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, 

απνξξέπηνληαη φιεο (εμαηξεέηαη ε εθ λΫνπ δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξφηαζεο 

εθφζνλ ππΪξρεη απφξξηςε γηα ρξεκαηνδφηεζε πξνεγνχκελεο πξφηαζεο πνπ 

ππνβιάζεθε απφ ηελ επηρεέξεζε).  

Δπέζεο ππνγξακκέδεηαη φηη θΪζε επηιΫμηκν θπζηθφ πξφζσπν Ϋρεη δηθαέσκα 

ζπκκεηνράο ζε κέα (1) κφλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξέπησζε 

ζπκκεηνράο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κέα πξνηΪζεηο ζην Πξφγξακκα, νη 

πξνηΪζεηο ζηηο νπνέεο απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν  ζπκκεηΫρεη, ζα 

απνξξέπηνληαη φιεο, αλεμαξηάησο ηεο ζπκκεηνράο Ϊιισλ πξνζψπσλ. 

ΣΫινο, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη επηιΫμηκε κέα επηρεέξεζε ζα πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ 

αζξνηζηηθΪ ηα θξηηάξηα ησλ παξαγξΪθσλ 6.2 θαη 6.3. 
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6.2 Μνξθά θαη Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 

 

ΔπηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθΫο επηρεηξάζεηο (Αλψλπκε 

Δηαηξέα, Δηαηξέα ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξέα ά Δηεξφξξπζκε 

Δηαηξέα) θαζψο θαη νη αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο, θαη νη πθηζηΪκελνη ζπλεηαηξηζκνέ 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, πνπ ηεξνχλ βηβιέα Β ά Γ θαηεγνξέαο. 

Απνθιεένληαη ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα π.ρ. ζσκαηεέα, 

ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.  

Σν αληηθεέκελν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδένπ (εέηε γηα πθηζηΪκελε εέηε γηα λΫα 

εέηε γηα ππφ ζχζηαζε επηρεέξεζε) πξΫπεη λα αληηζηνηρεέ ηνπιΪρηζηνλ ζε Ϋλαλ 

απφ ηνπο θσδηθνχο Κ.Α.Γ. 2008 (NACE—αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκΫσλ ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πέλαθα ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗΗ.. Οη θσδηθνέ απηνέ ζα 

πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηελ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο ά ζηε βεβαέσζε 

Ϋλαξμεο επηηεδεχκαηνο ά ζηα Ϋληππα θνξνινγηθάο δάισζεο ηεο επηρεέξεζεο 

(π.ρ. Δ3) ά ζε Ϊιιν ζηνηρεέν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθάο αμέαο2. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ εέλαη επηιΫμηκεο νη επηρεηξάζεηο δηθαηφρξεζεο 

(franchising) θαζψο επέζεο θνηλνπξαμέεο (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ) 

θαη αζηηθΫο κε θεξδνζθνπηθΫο εηαηξεέεο. 

 

 

6.3 Πξνϋπνζέζεηο  Δπηιεμηκόηεηαο: 

 

Α) ΔπηιΫμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο, 

γηα ηηο νπνέεο ζπληξΫρνπλ αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο : 

1. Έρνπλ δξαζηεξηφηεηα, ε νπνέα ηαμηλνκεέηαη ζε Ϋλαλ απφ ηνπο επηιΫμηκνπο 

θιΪδνπο ηνπ πέλαθα ΚΑΓ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ. 

2. Έρνπλ θαηαζηαηηθά Ϋδξα ζηελ ΔιιΪδα θαη θΫληξν Ϊζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο κΫζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο.   

                                                 
2
 Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ θσδηθψλ Κ.Α.Γ. 2008 δχλαηαη λα πξνθχπηεη θαη κε ηελ δήισζε 

κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ αληηζηνίρηζε 

ησλ παιαηψλ θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) 

ρσξίο λα δειψλεηαη ζε απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. 
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3. ΔπηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξάζεσλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ νξηζκνχ ΜΜΔ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008, νη νπνέεο γηα δχν ζπλερφκελεο 

ρξάζεηο (2008, 2009) απαζρνινχζαλ 0 Ϋσο ιηγφηεξν απφ 50 Ϊηνκα κε 

ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο (εθθξαδφκελα ζε Δηάζηεο ΜνλΪδεο Δξγαζέαο 

ΔΜΔ) θαη ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ά εθεέλν ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαη. Δπξψ θαη δελ Ϋρνπλ απνιΫζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηεο κηθξάο ά πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Άξζξνπ 

4 ηνπ αλσηΫξνπ θαλνληζκνχ. ην ΠαξΪξηεκα Η ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ 

αλαθΫξεηαη ν νξηζκφο ηεο κηθξάο θαη πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο. 

4. Ζ επηρεέξεζε πξΫπεη λα κελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε ά 

αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, λα κελ εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο αλΪθηεζε ελέζρπζεο.   

5. Οη πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο πξΫπεη λα ιεηηνπξγνχλ λνκέκσο, δειαδά λα 

Ϋρνπλ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ελ ηζρχ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ά εγθαηΪζηαζεο φπνπ 

απηφ απαηηεέηαη (ά βεβαέσζε απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρηαθά ππεξεζέα φηη Ϋρεη 

ππνβιεζεέ πιάξεο θΪθεινο γηα ηελ αλαλΫσζά ηεο). ΒηνκεραληθΫο ά 

βηνηερληθΫο κνλΪδεο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ά λφκηκνπ 

απαιιαθηηθνχ απφ απηάλ θαζψο θαη βηνκεραληθΫο ά βηνηερληθΫο κνλΪδεο 

ησλ νπνέσλ ε Ϊδεηα Ϋρεη ιάμεη ρξνληθΪ θαη δελ Ϋρνπλ θΪλεη αέηεζε γηα 

Ϋθδνζε λΫαο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα πξνθάξπμεο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο, απνξξέπηνληαη εμ‘ αξράο απφ ην πξφγξακκα.  

6. Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξέεο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ πξΫπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

παξφληα Οδεγφ.  

7. Οη δαπΪλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ϋξγνπ δελ Ϋρνπλ ρξεκαηνδνηεζεέ θαη δελ 

Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δπέζεο δελ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ γηα Ϋληαμε θαη δελ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηά αθνξΪ ηφζν ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ 

φζν θαη ηηο επηκΫξνπο ελΫξγεηεο. 

8. Γελ Ϋγηλε Ϋλαξμε ηνπ Ϋξγνπ πξηλ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο 

ηεο πξφηαζεο (δειαδά αλΪιεςε λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειέεο κε 

πξνθαηαβνιά, Ϋθδνζε ηηκνινγέσλ, δειηέσλ απνζηνιάο, ζπκβΪζεηο θηι).  

9. Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη ά δεζκεχεηαη λα κεξηκλάζεη γηα ηηο θαηΪιιειεο 

ππνδνκΫο γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξέα, φπνπ απηφ εέλαη απαξαέηεην θαη αλαγθαέν. Χο ππνδνκΫο λννχληαη 

ηφζν νη θηηξηαθΫο ππνδνκΫο φζν θαη νη ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειέδεο θαη ινηπΫο 

ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο φπσο ειεθηξνληθΪ ζεκεέα πιεξνθφξεζεο ά/θαη 

εμππεξΫηεζεο θ.ι.π.). 
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10. Ζ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ πξΪμεσλ ησλ Σακεέσλ 

ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο) θαη 

ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακεέν Αιηεέαο), φπσο απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΔΠ 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ηνπ 

Οδεγνχ). Δπηρεηξάζεηο εκπέπηνπζεο ζηα θξηηάξηα απηΪ ρξεκαηνδνηνχληαη, 

ζηελ παξνχζα θΪζε, απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

Σξνθέκσλ. ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ θαηΪ ηελ πινπνέεζε φηη 

εληΪρζεθε ζην παξφλ Πξφγξακκα σο δηθαηνχρνο, επηρεέξεζε πνπ εκπέπηεη 

ζηα σο Ϊλσ Κξηηάξηα Γηαρσξηζκνχ, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ε ηπρφλ 

ρνξεγεζεέζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα πξΫπεη λα επηζηξαθεέ εληφθσο.  

11. Ζ επηρεέξεζε δελ εέλαη πξνβιεκαηηθά επηρεέξεζε φπσο απηΫο νξέδνληαη απφ 

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2. παξ. 2.1, ζεκεέα 9,10,11 ησλ θαηεπζπληεξέσλ 

γξακκψλ ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο (2004/C/244/02) (ΠαξΪξηεκα II). 

12. ΤθηζηΪκελεο Δπηρεηξάζεηο κε Ϋλαξμε πξηλ απφ ην 31/12/2007, πνπ 

εκθαλέδνπλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα (ά θαηΪ πεξέπησζε δηεηέα) αξλεηηθφ 

κΫζν ππφινηπν πξν θφξσλ θαη απνζβΫζεσλ (δεκέεο) δελ εέλαη επηιΫμηκεο 

γηα ρξεκαηνδφηεζε (θξηηάξην Ϋληαμεο – απφξξηςεο).  

 

Β) ΔπηιΫμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε (start-

up) επηρεηξάζεηο, γηα ηηο νπνέεο ζπληξΫρνπλ αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ 

πξνυπνζΫζεηο : 

1. Έρνπλ δξαζηεξηφηεηα  ά επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνέα ηαμηλνκεέηαη ζε Ϋλαλ απφ ηνπο επηιΫμηκνπο θιΪδνπο ηνπ πέλαθα ΚΑΓ 

πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ. 

2. Έρνπλ θαηαζηαηηθά Ϋδξα ζηελ ΔιιΪδα θαη θΫληξν Ϊζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο κΫζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο.   

3. ΔπηιΫμηκεο λΫεο επηρεηξάζεηο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη κηθξψλ θαη πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξάζεσλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ νξηζκνχ ΜΜΔ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008, νη νπνέεο γηα δχν ζπλερφκελεο 

ρξάζεηο απαζρνινχζαλ 0 Ϋσο ιηγφηεξν απφ 50 Ϊηνκα κε ζρΫζε 

εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο (εθθξαδφκελα ζε Δηάζηεο ΜνλΪδεο Δξγαζέαο ΔΜΔ) 

θαη ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ά εθεέλν ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαέλεη ηα 10 εθαη. Δπξψ θαη δελ Ϋρνπλ απνιΫζεη ηελ ηδηφηεηα ηεο 

κηθξάο ά πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ 

αλσηΫξνπ θαλνληζκνχ. ην ΠαξΪξηεκα Η ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ αλαθΫξεηαη 

ν νξηζκφο ηεο κηθξάο θαη πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο. 

4. Ζ λΫα επηρεέξεζε πξΫπεη λα κελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε ά 

αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, λα κελ εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο αλΪθηεζε ελέζρπζεο.   

5. Οη λΫεο επηρεηξάζεηο, θαζψο θαη νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα 

πξνζθνκέζνπλ ηελ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο θαηΪ ηελ απνπιεξσκά ηνπ Ϋξγνπ.  
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6. Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξέεο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ πξΫπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

παξφληα Οδεγφ.  

7. Οη δαπΪλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ϋξγνπ δελ Ϋρνπλ ρξεκαηνδνηεζεέ θαη δελ 

Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δπέζεο δελ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ γηα Ϋληαμε θαη δελ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ζ πξνυπφζεζε απηά αθνξΪ ηφζν ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ 

φζν θαη ηηο επηκΫξνπο ελΫξγεηεο. 

8. Γελ Ϋγηλε Ϋλαξμε ηνπ Ϋξγνπ πξηλ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο 

ηεο πξφηαζεο (δειαδά αλΪιεςε λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειέεο κε 

πξνθαηαβνιά, Ϋθδνζε ηηκνινγέσλ, δειηέσλ απνζηνιάο, ζπκβΪζεηο θηι).  

9. Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη ά δεζκεχεηαη λα κεξηκλάζεη γηα ηηο θαηΪιιειεο 

ππνδνκΫο γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξέα, φπνπ απηφ εέλαη απαξαέηεην θαη αλαγθαέν. Χο ππνδνκΫο λννχληαη 

ηφζν νη θηηξηαθΫο ππνδνκΫο φζν θαη νη ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειέδεο θαη ινηπΫο 

ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο φπσο ειεθηξνληθΪ ζεκεέα πιεξνθφξεζεο ά/θαη 

εμππεξΫηεζεο θ.ι.π.). 

10. Ζ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ πξΪμεσλ ησλ Σακεέσλ 

ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο) θαη 

ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακεέν Αιηεέαο), φπσο απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΔΠ 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ηνπ 

Οδεγνχ). Δπηρεηξάζεηο εκπέπηνπζεο ζηα θξηηάξηα απηΪ ρξεκαηνδνηνχληαη, 

ζηελ παξνχζα θΪζε, απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

Σξνθέκσλ. ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ θαηΪ ηελ πινπνέεζε φηη 

εληΪρζεθε ζην παξφλ Πξφγξακκα σο δηθαηνχρνο, επηρεέξεζε πνπ εκπέπηεη 

ζηα σο Ϊλσ Κξηηάξηα Γηαρσξηζκνχ, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ε ηπρφλ 

ρνξεγεζεέζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα πξΫπεη λα επηζηξαθεέ εληφθσο.  

11. Ζ  ππφ ζχζηαζε επηρεέξεζε , ζε θΪζε πεξέπησζε ζα πξΫπεη, ην αξγφηεξν 

κΫρξη ηελ εθηακέεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ελέζρπζεο, λα πιεξνέ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:  

 λα αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα (απνθιεένληαη δειαδά ηα 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα π.ρ. ζσκαηεέα, ζχιινγνη, 

ΟΣΑ θ.α.), 

 λα κε βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε ά αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, 

λα κελ απνηειεέ πξνβιεκαηηθά επηρεέξεζε, λα κελ εθθξεκεέ ζε βΪξνο 

ηεο αλΪθηεζε ελέζρπζεο . 

 λα ηεξεέ βηβιέα Β' ά Γ΄ θαηεγνξέαο ηνπ Κ.Β.., λα εέλαη θνξνινγηθΪ θαη 

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξε, 
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 λα Ϋρεη θαηαζηαηηθά Ϋδξα θαη ε παξαγσγηθά ηεο δξαζηεξηφηεηα λα 

εέλαη ζηελ ΔιιΪδα, 

 λα εέλαη εγγεγξακκΫλε ζην αξκφδην επηκειεηάξην (φπνπ απαηηεέηαη). 

 

Τπνγξακκέδεηαη φηη φιεο νη αλσηΫξσ ζπλζάθεο απνηεινχλ γηα θΪζε κέα απφ ηηο 

παξαπΪλσ δχν θαηεγνξέεο επηρεηξάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, απαξαέηεηεο 

πξνυπνζΫζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκκεηνράο ζην πξφγξακκα. Ζ κε 

ηθαλνπνέεζε θΪζε κέαο εμ’ απηψλ απνηεινχλ ζπλζάθε απνθιεηζκνχ ηεο 

πξφηαζεο. πλεπψο ε κε ηθαλνπνέεζά ηνπο ά ε ειιηπάο ά αλχπαξθηε 

ηεθκεξέσζε γηα ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπο απνηειεέ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο 

ε νπνέα δελ ζα αμηνινγεέηαη θαη ζα ηέζεηαη ζην αξρεέν.  

 

 

 

 

 

7 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΧΝ 

 

ην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 

εληζρχνληαη Ϋξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 50.000,00€ Ϋσο 400.000,00€ (κε 

πεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α.).  

Με ηελ νινθιάξσζε ην Ϋξγν ζα πξΫπεη λα εέλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα ηθαλνπνηεέ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 

ε θΪζε πεξέπησζε γηα ηηο πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο, ην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ απφ ηελ επηρεέξεζε 

δελ δχλαηαη λα ππεξβαέλεη ην 100% ηνπ ΜΫζνπ ξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρεέξεζεο ηεο ηειεπηαέαο ηξηεηέαο (2007, 2008 θαη 2009 ά θαηΪ πεξέπησζε 

δηεηέαο ά ηνπιΪρηζηνλ ηεο κέαο πιάξνπο θαη νινθιεξσκΫλεο δηαρεηξηζηηθάο 

ρξάζεο).  

 

 

8. ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ 

ΥΖΜΑ  

 

Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο  θαζνξέδεηαη απφ ηνλ ηφπν 

πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο θαη δηακνξθψλεηαη σο εμάο: 

 

 ην 35% ηνπ επηιΫμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο Ννκνχο 
o Αηηηθάο  
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο (Θεζζαινλέθεο, Υαιθηδηθάο, 

εξξψλ, Κηιθέο, ΠΫιιαο, Ζκαζέαο, Πηεξέαο), 
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ (ΚπθιΪδσλ, Γσδεθαλάζνπ),  



 21 

o ηεο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδνο (Φζηψηηδαο, Φσθέδαο, Δχβνηαο, 
Βνησηέαο, Δπξπηαλέαο) 

 ην 40% ηνπ επηιΫμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο Ννκνχο  
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο (Καξδέηζαο, ΛΪξηζαο, Μαγλεζέαο, 

ΣξηθΪισλ) 
o ηνπο Ννκνχο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ (ΚΫξθπξαο, ΛεπθΪδαο, 

Κεθαιιελέαο, Εαθχλζνπ),  
o ηνπο Ννκνχο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο Μαθεδνλέαο (Γξεβελψλ, 

ΚνδΪλεο, Φιψξηλαο, ΚαζηνξηΪο), 
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Πεινπνλλάζνπ (Λαθσλέαο, Μεζζελέαο, Κνξηλζέαο, 

Αξγνιέδαο, Αξθαδέαο) 
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κξάηεο (Ζξαθιεένπ, Λαζηζένπ, Ρεζχκλνπ, Υαλέσλ), 

 ην 45% ηνπ  επηιΫμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο Ννκνχο  
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο (ΚαβΪιαο, 

ΓξΪκαο, ΞΪλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ),  
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ (Άξηαο, ΠξΫβεδαο, Ησαλλέλσλ, 

Θεζπξσηέαο),  
o ηεο ΠεξηθΫξεηαο Βνξεένπ Αηγαένπ (ΛΫζβνπ, Υένπ, Ϊκνπ),  
o θαζψο θαη ηνπο Ννκνχο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Γπηηθάο ΔιιΪδνο (Αραΐαο, 

Αηησιναθαξλαλέαο, Ζιεέαο). 

 

Σν ππφινηπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πΫξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, ζα 

θαιχπηεηαη κε ηδησηηθά ζπκκεηνρά ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελέζρπζεο (επηρεέξεζε) ε 

νπνέα απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ παξφληα νδεγφ.  

Ζ ηδησηηθά ζπκκεηνρά δχλαηαη λα απνηειεέηαη απφ ηδέα ζπκκεηνρά θαη ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ. ε θΪζε πεξέπησζε ε ηδέα ζπκκεηνρά δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε 

ηνπ 25% ηνπ αληέζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

«ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΡΓΟΤ» 

Ηδέα πκκεηνρά (ηνπιΪρηζηνλ) 25% 

Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε (αλαιφγσο ηελ πεξέπησζε) 35% Ϋσο 45% 

Δλ δπλΪκεη Σξαπεδηθά πκκεηνρά  Σν ππνιεηπφκελν 
πνζνζηφ 

 

Ο Γαλεηζκφο (εΪλ ρξεζηκνπνηεζεέ) ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε κνξθά ηξαπεδηθνχ 

δαλεένπ ά νκνινγηαθνχ δαλεένπ εθδηδνκΫλνπ ζε δεκφζηα ά κε εγγξαθά, ά 

δαλεένπ απφ Ϊιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο 

κνξθάο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ.  

 

ΔπηηξΫπεηαη ε θέλεζε ηνπ αλσηΫξνπ δαλεένπ λα γέλεηαη θαη κΫζσ αιιειφρξενπ 

ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ππΪξρεη μερσξηζηά πξΪμε ζηνλ ελ ιφγσ 

ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην δΪλεην πξννξέδεηαη γηα 

ηελ πινπνέεζε ηεο επΫλδπζεο, κε ζαθά αλαθνξΪ ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ 
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δαλεένπ. Σν επελδπηηθφ δΪλεην κπνξεέ λα ιακβΪλεηαη θαη ζε ζπλΪιιαγκα. ε 

θΪζε πεξέπησζε, εθφζνλ ε επηρεέξεζε πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ γηα ηελ θΪιπςε 

ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζράκαηνο ηεο επΫλδπζεο, εέλαη ππνρξεσκΫλε λα 

πξνζθνκέζεη θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο αληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο κε ηηο απαξαέηεηεο πξφζζεηεο πξΪμεηο εθφζνλ ε θέλεζε ηνπ δαλεένπ 

ιΪβεη ρψξα κΫζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Γελ εέλαη επηιΫμηκνη νη 

ρξεσζηηθνέ ηφθνη, νη πξνκάζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα 

Ϋμνδα ζπλαιιΪγκαηνο θαη ρξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο θαζψο 

θαη ηα ινηπΪ θαζαξΪ ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ.  

 

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβΪιιεηαη απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε θαη δελ 

επηηξΫπεηαη ε εθρψξεζά ηεο ζε ηξέηνπο. Καη‘ εμαέξεζε εέλαη δπλαηά ε εθρψξεζε 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο πξνθαηαβνιάο) ζε ηξΪπεδα γηα ηελ 

παξνρά βξαρππξφζεζκνπ δαλεένπ πνπ ζα  αληηζηνηρεέ ζε κΫξνο ά ζην ζχλνιν 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πινπνέεζε ηεο 

επΫλδπζεο. ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη απεπζεέαο ζηελ ΣξΪπεδα κε ηελ νπνέα Ϋρεη ππνγξαθεέ 

ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκάκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ 

δαλεένπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν επελδπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 

πξνζθνκέζεη ηε ζχκβαζε εθρψξεζεο κε ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηνλ αξκφδην 

θνξΫα δηαρεέξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Γελ εέλαη 

επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο ηφθσλ, πξνκεζεηψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. 

 

ε πεξέπησζε πνπ ε επΫλδπζε πξαγκαηνπνηεζεέ ζε δχν ηνπνζεζέεο, 

απηΫο ππνρξεσηηθΪ νθεέινπλ λα βξέζθνληαη ζε πεξηνρά κε ην έδην 

πνζνζηφ επηρνξάγεζεο σο αλσηΫξσ νξέδεηαη, ζηελ έδηα ΠεξηθΫξεηα θαη 

δελ αλάθνπλ ζε πεξηνρΫο ΟΠΑΑΥ. .  

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη Ϋλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

εέλαη ε δηαηάξεζε ηνπ πθηζηΪκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κΫρξη Ϋλα (1) Ϋηνο 

απφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. Σν πθηζηΪκελν πξνζσπηθφ 

ππνινγέδεηαη ζε Δηάζηεο ΜνλΪδεο Δξγαζέαο (ΔΜΔ) απφ ηελ Οξηζηηθά 

Γάισζε ΔθθαζΪξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζάκνπ θαη 

εηζθνξΪο ΟΓΑ πνπ νθεέινληαη ζε εηζνδάκαηα απφ ΜηζζσηΫο Τπεξεζέεο 

(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκΫλε αλαιπηηθά θαηΪζηαζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθά 

ρξάζε 2009 (νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2010) θαη απφ ηηο ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο 

ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο.  

Ο Ϋιεγρνο δηαηάξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γέλεηαη ζε ΔΜΔ ηφζν θαηΪ ην 
κάλα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ, φζν θαη Ϋλα Ϋηνο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε 
ηνπ Ϋξγνπ. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη  νη ΑλαιπηηθΫο ΠεξηνδηθΫο 
Γειψζεηο (ΑΠΓ), νη ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο, 
ην Ϋληππν Δ7 ά/θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηεέηαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. 



 23 

ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν δηθαηνχρνο ζα νθεέιεη λα 

επηζηξΫςεη ην πνζφ ηεο ρνξεγεζεέζαο επηρνξάγεζεο πνπ αλαινγεέ ζην 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθάο κεέσζεο ηνπ πθηζηΪκελνπ πξνζσπηθνχ. ηελ 

πεξέπησζε ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ ην πνζνζηφ κεέσζεο δελ 

κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 20% ηεο επηρνξάγεζεο. 

 
 
 

9. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

Ζ δηΪξθεηα πινπνέεζεο ησλ εγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ νξέδεηαη ζε:  

 Γεθανθηψ (18) κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο 

ηεο επηρεέξεζεο κε δπλαηφηεηα εμΪκελεο (6) παξΪηαζεο, εθφζνλ ην 

αέηεκα ππνβιεζεέ πξηλ ηελ ηππηθά εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ. Καη‘ εμαέξεζε, δχλαηαη λα δνζεέ 

πξφζζεηε παξΪηαζε ηξηψλ κελψλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηεθκεξησκΫλεο 

αλσηΫξαο βέαο.   

ΤπΪξρεη επέζεο θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνέεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 

φπσο ιεπηνκεξψο νξέδεηαη ζην Κεθ. 14 ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

 

 

10. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΔΞΟΦΛΖΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

Καηεγνξέεο ΔπηιΫμηκσλ Δλεξγεηψλ - Γαπαλψλ 

Οη επηιΫμηκεο δαπΪλεο θαζνξέδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.800/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 γηα ηελ 

θάξπμε νξηζκΫλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλά αγνξΪ 

θαη‘ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζάθεο (ΓΑΚ).  

Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξέδεηαη ε εκεξνκελέα 

ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ζπκκεηνρά ζην παξφλ 

Πξφγξακκα. 

ΚαηΪ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ 

επηρεέξεζε, εέλαη ππνρξεσηηθά ε ζχλδεζε ησλ αηηνχκελσλ δαπαλψλ κε ηηο 

παξαθΪησ θαηεγνξέεο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ. 

 

 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΔΓΗΣΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΠΟΟΣΟ Ή 

ΠΟΟ ΣΟΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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1 Γηακφξθσζε θηηξέσλ θαη ρψξσλ 20% 

2 

Πξνκάζεηα κεραλεκΪησλ, εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ 

- ΓαπΪλεο γηα ΑΠΔέκφλν γηα ηηο λΫεο θαη ππφ 

ζχζηαζε επηρεηξάζεηο)  

100% 

15% 

3 ΑγνξΪ ηερλνγλσζέαο 10% 

4 

ΓαπΪλεο απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ- εξγαδνκΫλσλ ζε κεηνλεθηηθά 

ζΫζε 

60.000€ 

5 

ΓαπΪλεο γηα ηε κεηεγθαηΪζηαζε 

πθηζηΪκελσλ θαη λΫσλ επηρεηξάζεσλ ζε 

ΒΔ.ΠΔ. 

10% 

6 

Άπιεο δαπΪλεο (ζπλνιηθΪ) 

- Παξνρά ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη 

δηνέθεζεο Ϋξγνπ 

- Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ 

- ΜειΫηε θαη πηζηνπνέεζε πζηεκΪησλ 

Γηαρεέξηζεο (Πνηφηεηαο, δνθηκψλ θ.α.) 

20% 

4.000€ 

10.000€ 

10.000€ Ϋθαζηε 

 

 

10.1   ΓαπΪλεο γηα ηελ αλΫγεξζε / επΫθηαζε / δηακφξθσζε θηηξέσλ θαη 

ρψξσλ 

 

Οη δαπΪλεο αλΫγεξζεο/δηακφξθσζεο/επΫθηαζεο θηηξέσλ θαη ρψξσλ επέ 

αθηλάησλ/νηθνπΫδσλ πνπ αλάθνπλ θαηΪ πιάξε θπξηφηεηα ζην δπλεηηθφ 

δηθαηνχρν ηεο ελέζρπζεο δελ δχλαηαη λα εέλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 20% ηνπ 

ζπλνιηθΪ ππνβαιιφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ-πξφηαζεο. Οη δαπΪλεο ηεο θαηεγνξέαο απηάο πεξηιακβΪλνπλ: 

 Αλαγθαέεο θαηαζθεπΫο, δηακνξθψζεηο, επεθηΪζεηο, δηαξξπζκέζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηΪζεσλ, νη νπνέεο 

εμππεξεηνχλ ην εηδηθφ ζθνπφ ζπγθεθξηκΫλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θηηξηαθΫο απηΫο 

εγθαηαζηΪζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθΫο ηνπο) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ζηΫγαζε ά/θαη εγθαηΪζηαζε ηνπ ππΪξρνληνο ά λΫνπ παξαγσγηθνχ 

θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ά γηα ρψξν κεηαθφξησζεο ά πξνζσξηλάο 

απνζάθεπζεο πιηθψλ/δξαζηεξηνηάησλ/αγαζψλ ηεο επηρεέξεζεο θαη ζα 

βξέζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο επΫλδπζεο. Οη δαπΪλεο απηάο ηεο 

θαηεγνξέαο πεξηιακβΪλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ 
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γηα ηελ αλΫγεξζε λΫσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ά ηελ επΫθηαζε / 

δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηΪκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ φπσο, 

αλαγθαέεο βΪζεηο εγθαηΪζηαζεο κεραλεκΪησλ, ρσξέζκαηα θιπ. 

Καηαζθεπά ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, εγθαηαζηΪζεσλ 

ππξαζθΪιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκΪησλ αζθΪιεηαο. 

ΓαπΪλεο γηα ηελ δεκηνπξγέα δηθηχσλ παξνράο ζην λΫν ρψξν 

εγθαηΪζηαζεο π.ρ. ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, αΫξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ 

αεξένπ θαζψο θαη ηηο δαπΪλεο ζχλδεζεο κε ηα δέθηπα απηΪ. ΓαπΪλεο γηα 

ινηπΫο ππνζηεξηθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο φπσο δεκηνπξγέα αλειθπζηάξσλ, 

εγθαηαζηΪζεηο ζΫξκαλζεο – θιηκαηηζκνχ θιπ. (θφζηνο πιηθψλ θαη 

εξγαζηψλ). 

 Αλαγθαέεο θαηαζθεπΫο, δηακνξθψζεηο, επεθηΪζεηο, δηαξξπζκέζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηΪζεσλ, νη νπνέεο 

ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζχκθσλα 

κε ηηο Οδεγέεο ρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «ρεδηΪδνληαο γηα φινπο» ηνπ Τπ. 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΤΠΔΥΧΓΔ) (βι. 

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

 ΓαπΪλεο δηακφξθσζεο πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ππφ ηηο έδηεο αλσηΫξσ 

αλαθεξφκελεο πξνυπνζΫζεηο θαη ζπλζάθεο. Οη δαπΪλεο απηάο ηεο 

θαηεγνξέαο πεξηιακβΪλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ 

γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξένπ, φπσο 

αζθαιηφζηξσζε, επηθΪιπςε κε πιΪθεο πεδνδξνκένπ θιπ.). 

 ΓαπΪλεο δηακφξθσζεο πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη  απνζθνπνχλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγέεο ρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «ρεδηΪδνληαο γηα 

φινπο» ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ 

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

 

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ εέλαη ε 

Ϋθδνζε νηθνδνκηθάο Ϊδεηαο ά φπνηαο Ϊιιεο κνξθάο Ϋγθξηζεο εξγαζηψλ 

(ΠαξΪξηεκα IV) εθφζνλ απαηηεέηαη απφ ηηο πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο ά βεβαέσζε 

απαιιαγάο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο.  

εκεηψλεηαη φηη  

 Οη δαπΪλεο γηα αλΫγεξζε θηηξένπ εέλαη επηιΫμηκεο κφλν φηαλ 

αθνξνχλ αλΫγεξζε θηηξένπ ζε ΒΔ.ΠΔ. 

 Γελ εέλαη επηιΫμηκε ε δαπΪλε γηα δηακφξθσζε γξαθεέσλ, γηα 

αγνξΪ επέπισλ θαη γηα αγνξΪ νηθνπΫδσλ . 

 

Οη δαπΪλεο γηα θηηξηαθΪ εέλαη επηιΫμηκεο εθφζνλ ππΪξρεη παξαρψξεζε ρξάζεο 

ά κέζζσζε ά λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ. Ζ πεξένδνο ηεο νθηαεηέαο ππνινγέδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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πνπ ε κέζζσζε ά ε ζχζηαζε επηθαξπέαο ά ε παξαρψξεζε ρξάζεο δελ Ϋρεη 

ζπλαθζεέ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο, ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε 

δάισζε φηη ζα πξνζθνκέζεη, πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο 

επηρνξάγεζεο, (ελδηΪκεζε θαηαβνιά, πξνθαηαβνιά επηρνξάγεζεο, ηειηθά 

θαηαβνιά), παξαρψξεζε ρξάζεο ά κέζζσζε ά λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ 

ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο. ΔηδηθΪ γηα αλΫγεξζε θηηξένπ 

ην κηζζσηάξην πξΫπεη λα εέλαη δΫθα πΫληε (15) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο. 

 

 

10.2  ΓαπΪλεο γηα επελδχζεηο ζε πΪγηα 

 

Γαπάνερ ππομήθειαρ μησανολογικού, μησανογπαθικού εξοπλιζμού και 

εξοπλιζμού ποιοηικού ελέγσος 

Πξνκάζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη εηδηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ν νπνένο 

αθνξΪ ρψξνπο παξαγσγηθνχο θαη  απνζεθεπηηθνχο  ζηελ ΔιιΪδα : 

 Κχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. αεξνζπκπηεζηΫο, ειεθηξηθνέ 

πέλαθεο) παξαγσγάο. ην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο δελ εέλαη επηιΫμηκεο 

δαπΪλεο γηα πξνκάζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ, κηθξνεξγαιεέσλ, αληαιιαθηηθψλ.   

 Δμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ θαη εξγαζηεξέσλ ειΫγρνπ πνηφηεηαο. 

 Δμνπιηζκνχ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο. 

 Δμνπιηζκνχ CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufactory) θαη CIM (Computer Integrated Manufactory). ηα CAD, CAM, θαη 

CIM ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα πεξηιακβΪλνληαη ηφζν ην hardware θαη απφ ην 

ινγηζκηθφ (software).  

 πζηεκΪησλ απηνκαηνπνέεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγΪλσζεο 

απνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ αλαγθαένπ ινγηζκηθνχ γηα ηε  

δεκηνπξγέα ά αλΪπηπμε ειεθηξνληθάο απνζάθεο ζην ρψξν ηνπ 

βηνκεραλνζηαζένπ. 

 Δμνπιηζκνχ γηα ηελ αλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ θαη 

γεληθφηεξα ―e-business management‖ θαη ―e-business development‖ (B2B ά 

B2C, αλΪινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο). 

 Δμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο (παξαγσγά, 

δηνέθεζε, ινγηζηάξην, πσιάζεηο, data collection,  CRM, ERP,  θ.ι.π.). 

 Δμνπιηζκνχ κεηαθνξΪο εκπνξεπκΪησλ θαη πξντφλησλ ππνρξεσηηθΪ εληφο 

ηεο επηρεέξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, clark, πεξνλνθφξα, θ.ι,π. 

 Μεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. Ζ/Τ, εθηππσηΫο. 

 Δμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθά ειεθηξνληθά δηαζχλδεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο ζε εληαέν δέθηπν INTRANET (VPN). Γελ 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηΫιε ά ζπλδξνκΫο ζχλδεζεο. 
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 Δμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηά (bar code). πζηάκαηα απηφκαηεο 

ζάκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ – 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο.  

 Δμνπιηζκνχ ε εγθαηΪζηαζε εμνπιηζκνχ κε ρξάζε Α.Π.Δ. (επηιΫμηκεο κφλν 

γηα ηηο λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο) γηα ηελ ππνθαηΪζηαζε ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθΫο πεγΫο ελΫξγεηαο. εκεηψλεηαη φηη νη δαπΪλεο γηα 

εγθαηΪζηαζε κηθξάο θιέκαθαο Α.Π.Δ. δελ κπνξνχλ λα ππεξβαέλνπλ ην 15% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ηελ παξαγσγά 

ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, ε ειεθηξηθά ηζρχο ηεο ππφ Ϋληαμε εγθαηΪζηαζεο απφ 

ΑΠΔ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην Ϊζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ 

ηεο επηρεέξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθά κειΫηε 

ηεο εγθαηΪζηαζεο ζηελ νπνέα εγθαζέζηαηαη ε ππφ Ϋληαμε εγθαηΪζηαζε απφ 

ΑΠΔ.  

 

Δπηζεκαέλεηαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ φηη : 

 Οη δαπΪλεο πξνκάζεηαο εμνπιηζκνχ, πεξηιακβΪλνπλ :  

 ην θφζηνο αγνξΪο απηνχ  

 ην θφζηνο κεηαθνξΪο θαη εγθαηΪζηαζεο ηνπ  

 ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ 

εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ 

 Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα εέλαη επηιΫμηκνο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρεέξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ 

ζρεηηθά βεβαέσζε ηνπ νέθνπ θαηαζθεπάο ά ηνπ πξνκεζεπηά.  

 Γελ εέλαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηΫιε, 

Ϋμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηά θαη εθηεισληζκνχ. 

 Με ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρεέξεζε πξΫπεη λα εγγξΪςεη ηνλ 

εμνπιηζκφ απηφ ζε ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιέν παγέσλ ά 

αληέζηνηρνπ βηβιένπ θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΒ γηα ην εέδνο ηεο 

επηρεέξεζεο, θαη λα δηαηεξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρά ηεο 

ηνπιΪρηζηνλ επέ κηα 3εηέα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. 

 

 

Γαπάνερ ππομήθειαρ λογιζμικού 

Οη δαπΪλεο πξνκάζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβΪλνπλ ην θφζηνο αγνξΪο, 

εθαξκνγάο, παξακεηξνπνέεζεο, θαη εθπαέδεπζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε θαηλνχξγηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

απηνκαηνπνέεζε ηεο παξαγσγάο, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηε δηαζχλδεζε 

ησλ επηρεηξάζεσλ κε εζληθΪ ά δηεζλά δέθηπα, ηελ αλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ e- 

business θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε e-marketplaces, ηελ αλΪπηπμε 
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ζπζηεκΪησλ ππνζηάξημεο INTRANET θαη EXTRANET, ηελ αλΪπηπμε θαη 

εθαξκνγά ERP θαη CRM θ.ι.π. 

Δπηζεκαέλεηαη γηα ην ινγηζκηθφ φηη :  

 Δέλαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ηπρφλ 

παξακεηξνπνέεζά ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο εθπαέδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ κΫρξη θαη 10% ηνπ θφζηνπο αγνξΪο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Σν πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη  θαηλνχξγην θαη ε 

επηρεέξεζε λα εέλαη λφκηκνο θΪηνρνο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξάζεηο ζα 

πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζρεηηθά βεβαέσζε ηνπ νέθνπ θαηαζθεπάο ά ηνπ 

πξνκεζεπηά καδέ κε ηελ απαηηνχκελε Ϊδεηα ρξάζεο.  

 Γελ εέλαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπά 

ινγηζκηθνχ απφ ηελ έδηα ηελ επηρεέξεζε πνπ εγθξέζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

 Γελ εέλαη επηιΫμηκε ε αλαλΫσζε αγνξΪο Ϊδεηαο ρξάζεο γηα ππΪξρνλ 

ινγηζκηθφ ζηελ επηρεέξεζε. 

 Με ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρεέξεζε πξΫπεη λα εγγξΪςεη ην 

ινγηζκηθφ απηφ ζε ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιέν παγέσλ ά 

αληέζηνηρνπ βηβιένπ θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΒ γηα ην εέδνο ηεο 

επηρεέξεζεο, θαη λα δηαηεξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρά ηεο 

ηνπιΪρηζηνλ επέ κηα 3εηέα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. 

 ε πεξέπησζε αγνξΪο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη κΫξηκλα λα εμππεξεηεέ ηηο αλΪγθεο 

αηφκσλ κε αλαπεξέα  ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο πξφηππν Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG), Ϋθδνζε 2.0 ζε επέπεδν ΑΑ (νη δαπΪλεο 

κεηαηξνπάο εέλαη επηιΫμηκεο).  

 

Γαπάνερ απόκηηζηρ δικαιωμάηων σπήζηρ ηεσνογνωζίαρ:  

Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, κεηαθνξΪ θαη ρξάζε ηεο απαηηνχκελεο 

ηερλνγλσζέαο (π.ρ. αγνξΪ, Ϊδεηα ρξάζεο, royalties θ.ι.π.), γηα ηελ πινπνέεζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζέα ζα πξΫπεη λα 

ζπλδΫεηαη κε ηε κνξθά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδένπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ηα απαηηνχκελα παξαδνηΫα φπσο π.ρ. χκβαζε ηεο επηρεέξεζεο κε ηνλ νέθν 

παξνράο ηεο ηερλνγλσζέαο ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη εγγξαθά ζην 

βηβιέν παγέσλ (βιΫπε ζρεηηθφ πέλαθα παξαδνηΫσλ ζηνλ Οδεγφ Τινπνέεζεο).  

 

Γαπάνερ για ηη μεηεγκαηάζηαζη ςθιζηάμενων και νέων επισειπήζεων ζε ΒΔ.ΠΔ. 

Οη δαπΪλεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ  

 ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππΪξρνληνο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ 

ηνλ πθηζηΪκελν ρψξν εγθαηΪζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα 

δέθηπα παξνράο, απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζέαο ηνπ πθηζηΪκελνπ 

εμνπιηζκνχ) 
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 ηελ κεηαθνξΪ ηνπ πθηζηΪκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λΫν ρψξν 

εγθαηΪζηαζεο (πεξηιακβΪλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο – εθθφξησζεο 

ζηα κεηαθνξηθΪ κΫζα) 

 ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λΫν 

ρψξν εγθαηΪζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δέθηπα 

παξνράο, ξχζκηζεο ηνπ πθηζηΪκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ). 

 

ΣΫινο ζεκεηψλεηαη φηη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ηελ  δηεπθφιπλζε 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ΓΔΝ δχλαηαη λα κεηαθΫξνληαη ζε Ϊιιε θαηεγνξέα 

δαπαλψλ ά λα κεηψλεηαη  ην θπζηθφ αληηθεέκελν ηνπο.  

 

10.3 ΓαπΪλεο γηα Άπιεο Δπελδχζεηο  

 

Οη δαπΪλεο γηα ηηο Ϊπιεο ελΫξγεηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην δελ δχλαληαη λα 

εέλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 20% ηνπ ζπλνιηθΪ ππνβαιιφκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ-πξφηαζεο θαη ζπλέζηαληαη 

ζε: 

 

Γαπάνερ ζςμμεηοσήρ ζε εκθέζειρ  

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη ε επηρεέξεζε λα ζπκκεηΫρεη γηα πξψηε θνξΪ 

ζηελ Ϋθζεζε θαη λα πξνζθνκέζεη ζρεηηθά βεβαέσζε απφ ηνλ αξκφδην θνξΫα 

δηνξγΪλσζεο ηεο Ϋθζεζεο. 

ΔπηιΫμηκεο δαπΪλεο εέλαη : 

 Σν θφζηνο ελνηθέαζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ πεξηπηΫξσλ 

 Σν θφζηνο εγγξαθάο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο Ϋθζεζεο  

 Σν θφζηνο κεηαθνξΪο θαη αζθΪιηζεο εθζεκΪησλ,  

 

Γαπάνερ ζύνδεζηρ – Σςμμεηοσή ζε e-marketpalces 

Οη δαπΪλεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ φιεο ηηο δαπΪλεο ζχλδεζεο κε εηδηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη  ειεθηξνληθΫο πεγΫο παξνράο εμεηδηθεπκΫλσλ ππεξεζηψλ. Ζ 

εκεξνκελέα εγγξαθάο ζηνλ αληέζηνηρν νξγαληζκφ ζα πξΫπεη λα εέλαη 

κεηαγελΫζηεξε ηεο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα θαη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκΫλν απφ ηε ΓΟΤ ά ζρεηηθά 

Ϊδεηα.  Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ εέλαη επηιΫμηκα ηΫιε θαη ζπλδξνκΫο εθηφο ηνπο 

αξρηθνχ θφζηνπο εγγξαθάο ζχλδεζεο θαη ζπκκεηνράο. 

 

Γαπάνερ ζςμβούλων & ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών 

Δέλαη επηιΫμηκεο δαπΪλεο γηα ππεξεζέεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο, κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ππεξεζέεο δελ ζπληζηνχλ 

δηαξθά ά πεξηνδηθά δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλδΫνληαη κε ηηο ζπλάζεηο 
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ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο ηεο επηρεέξεζεο, π.ρ. γηα ζπλάζεηο θνξνηερληθΫο 

ππεξεζέεο, ηαθηηθΫο, λνκηθΫο θαη δηαθεκηζηηθΫο ππεξεζέεο.  

Οη επηιΫμηκεο ακνηβΫο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ζε : 

α) Παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο, νξγΪλσζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

δηνέθεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ζε πεξέπησζε πνπ ζα εγθξηζεέ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋσο θαη ην πνζφ ησλ 

4.000,00 € 

β) Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θΪζε κνξθάο φπσο Ϋξεπλεο αγνξΪο, κειΫηεο 

benchmarking, νξγΪλσζεο δηνέθεζεο, αλαδηνξγΪλσζεο ησλ επηκΫξνπο 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(reengineering), ηππνπνέεζεο δηαδηθαζηψλ, εθηέκεζεο επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ(risk analysis),  marketing plan, θ.ι.π. Ϋσο ηνπ πνζνχ ησλ 10.000,0€ 

ζπλνιηθΪ.  

 Oη κειΫηεο ππξνπξνζηαζέαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θ.ι.π. 

κειεηψλ γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ά λφκηκνπ απαιιαθηηθνχ 

απφ απηάλ θαζψο θαη νη κειΫηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ δελ εέλαη 

επηιΫμηκεο. 

γ) Γεκηνπξγέα-θαηαζθεπά δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειέδαο) γηα πξψηε θνξΪ.  

δ) Παξνρά ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο επηρεέξεζεο ζε e-marketplaces θαη 

αλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ.  

ε) χληαμε εγρεηξηδέσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ (κφλνλ εθφζνλ 

θαηαιάμεη ζε πηζηνπνέεζε) γηα ηελ αλΪπηπμε, εθαξκνγά θαη πηζηνπνέεζε 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο (γηα πξψηε θνξΪ φρη επαλαβεβαέσζε) 

(π.ρ. πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ηεο ζεηξΪο 9001 ηνπ Ϋηνπο 2008, 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ηεο ζεηξΪο 14001 θαη EMAS, 

HACCP, OTO TEXT, ΔΛΟΣ 1801 πγηεηλά θαη αζθΪιεηα θ.η.ι.) Ϋσο ηνπ πνζνχ 

ησλ 10.000,0€ Ϋθαζηε.  

ζη) Κφζηνο δνθηκψλ γηα ηελ πηζηνπνέεζε πξντφλησλ ζχκθσλα κε δηεζλά, 

ειιεληθΪ ά μΫλα πξφηππα. 

Δμαηξνχληαη ηα CE θαη θΪζε Ϊιινπ εέδνπο ζάκαηα ππνρξεσηηθνχ 

ραξαθηάξα γηα ηα νπνέα νη ζρεηηθΫο δαπΪλεο δελ εέλαη επηιΫμηκεο. 

 

Δπηζεκαέλεηαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπΪλεο ησλ ζπκβνχισλ φηη :  

 Οη πηζαλΫο δαπΪλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ 

ζπλνιηθά ακνηβά ηνπο. 

 Γηα θΪζε ζπκβνπιεπηηθά ππεξεζέα, πξΫπεη λα ππΪξρεη ζρεηηθά ζχκβαζε κε 

ηελ επηρεέξεζε λνκέκσο ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, αλεμαξηάησο ηνπ 

θφζηνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθάο ππεξεζέαο. 

  Γηα φιεο ηηο δαπΪλεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπΪλεο κειεηψλ, ζηηο 

πξνζθνξΫο πνπ ζα ππνβΪιινληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ππαγσγάο ζην 

πξφγξακκα, ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ην πεξηερφκελν θΪζε πεδένπ 
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ηεο κειΫηεο, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγέα θαη ε κΫζνδνο Ϋξεπλαο (πξσηνγελάο 

ά/θαη δεπηεξνγελάο) θαη ηα εξγαιεέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 ιεο νη δαπΪλεο ζα αμηνινγνχληαη γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη γηα 

ηε ζθνπηκφηεηΪ ηνπο ζε ζρΫζε κε ηελ επηρεέξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην.  

 

Γαπάνερ πιζηοποίηζηρ διασειπιζηικών ζςζηημάηων και πποϊόνηων  

Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ζηελ πηζηνπνέεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ ζηηο 

δηνηθεηηθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη παξαγσγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξάζεσλ 

απφ  πηζηνπνηεκΫλνπο θνξεέο απφ αλαγλσξηζκΫλνπο νξγαληζκνχο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ά απφ ην ΔΤΓ.  

 

 

10.4  ΓαπΪλεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ- 

εξγαδνκΫλσλ ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε 

 

Δπηδνηνχληαη δαπΪλεο κηζζνδνζέαο γηα ηελ απαζρφιεζε επέ 12 ην πνιχ κάλεο, 

απφ ηελ εκεξνκελέα πξφζιεςεο, εξγαδνκΫλσλ ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε θαη αηφκσλ 

κε αλαπεξέα (ΑΜεΑ), ζε πξφζζεηεο ζΫζεηο εξγαζέαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε λΫν 

εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγέεο ηεο επηρεέξεζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πινπνέεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. Οη δαπΪλεο απηΫο απνηεινχλ κΫξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδένπ. 

Σν αλψηαην επηιΫμηκν θφζηνο γηα θΪζε λΫα πξφζζεηε εηάζηα κνλΪδα εξγαζέαο 

αλΫξρεηαη ζε 10.000€. Σν αλψηαην φξην επηιΫμηκσλ δαπαλψλ απηάο ηεο κνξθάο  

αλΫξρεηαη ζε 60.000€. 

Σν πνζνζηφ ηεο παξερφκελεο Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηαπηέδεηαη κε ην 

πνζνζηφ Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζρεδένπ. 

Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιΫμηκεο δαπΪλεο απηάο ηεο θαηεγνξέαο, ζα πξΫπεη 

αζξνηζηηθΪ λα ηζρχνπλ ηα εμάο: 

• Οη εηάζηεο κνλΪδεο εξγαζέαο (Δ.Μ.Δ.)  εξγαδνκΫλσλ κε επηιΫμηκν 

κηζζνινγηθφ θφζηνο,  εέλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο Δ.Μ.Δ. ηεο επηρεέξεζεο ηνπ 

Ϋηνπο 2009. 

• Σν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεέ δειψλεηαη ζην αληέζηνηρν 

πεδέν ηνπ εληχπνπ ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξνυπνινγηδφκελν επηιΫμηκν θφζηνο, ην νπνέν απνηειεέ κΫξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδένπ. 

• Οη πξφζζεηεο ζΫζεηο εξγαζέαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηρεέξεζε ζα 

θαιχπηνπλ αλΪγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνέεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ. 

• Σν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεέ ζα πξΫπεη λα εέλαη 

«εξγαδφκελνη ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε», θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008, 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα νδεγφ. Δηδηθφηεξα, Ϊηνκα πνχ:: 
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α) δελ εέραλ θαλνληθά ακεηβφκελε απαζρφιεζε θαηΪ ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 

κάλεο ά· 

β) δελ παξαθνινχζεζαλ δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ά επαγγεικαηηθά 

θαηΪξηηζε (Γηεζλάο Πξφηππε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαέδεπζεο (ISCED, 

International Standard Classification of Education) Δπέπεδν 3 - ISCED 3) ά· 

γ) εέλαη Ϊλσ ησλ 50 εηψλ ά· 

δ) δνπλ κφλα, Ϋρνληαο ηε θξνληέδα ελφο ά πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ κειψλ 

 

Σν χςνο θαη ε επηιεμηκφηεηα  δαπαλψλ απηάο ηεο θαηεγνξέαο ηεθκεξηψλνληαη 

κε ηα εμάο αλαγθαέα πξνο ηνχην παξαζηαηηθΪ:  

 Έληππν Δ7 

 ΚαηαζηΪζεηο επηζεψξεζεο εξγαζέαο 

 Αλαιπηηθά Πεξηνδηθά Γάισζε 

 Αλαγγειέα πξφζιεςεο 

 Βεβαέσζε ΟΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ εέρε θαλνληθά ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε θαηΪ ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κάλεο 

 Φσηναληέγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθάο Σαπηφηεηαο ηνπ 

εξγαδφκελνπ 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ Ϋρεη παξαθνινπζάζεη 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ά επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε (ISCED 3), φηη 

δεη κφλνο, Ϋρνληαο ηε θξνληέδα ελφο ά πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ 

κειψλ.  

 

 

10.5  Δπηπξφζζεηεο εηδηθΫο επηζεκΪλζεηο γηα ηηο επηιΫμηκεο ελΫξγεηεο θαη 

δαπΪλεο  

 

ΠΫξα ησλ επηζεκΪλζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξηγξαθά ησλ επηιΫμηκσλ 

ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ επηπξφζζεηα ηνλέδεηαη φηη : 

 Γελ εέλαη επηιΫμηκε ε ππνβνιά  πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμέα επηρεηξάζεσλ 

 Γελ πεξηιακβΪλεηαη ΦΠΑ ζε θακέα θαηεγνξέα δαπαλψλ, θαζψο δελ 

ζεσξεέηαη επηιΫμηκε δαπΪλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιάξνπ ηελ επηρεέξεζε. 

 ΚΪζε ελΫξγεηα θαη δαπΪλε ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηΪ ηνπο 

ζε ζρΫζε κε ηελ επηρεέξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην θαη ην εχινγν ηνπ 

θφζηνπο.  ηνπο.  

 ΔπηιΫμηκεο εέλαη νη δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα. ε 

πεξέπησζε Ϋλαξμεο εξγαζηψλ πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξφηαζεο φπσο 

π.ρ. Ϋθδνζε παξαζηαηηθψλ (δειηέα απνζηνιάο, CMR, ηηκνιφγηα, Ϋθδνζε 

επηηαγάο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, Ϋθδνζε αδεέαο κηθξάο θιέκαθαο, 

θ.ι.π.),  κεξηθάο/νιηθά εμφθιεζε δαπαλψλ (π.ρ. πξνθαηαβνιά) νη ελ ιφγσ 

δαπΪλεο φπσο θαη ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ εέλαη κε 
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επηιΫμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε. ηελ πεξέπησζε δε πνπ ε επηρεέξεζε Ϋρεη 

άδε εληαρζεέ ζην πξφγξακκα ηφηε απεληΪζζεηαη απφ απηφ. 

 Γελ ζεσξνχληαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ην θφζηνο 

κηζζνδνζέαο (π.ρ. αλΪπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρεέξεζεο). 

 Οη δαπΪλεο γηα ηελ αλαλΫσζε ηζηνζειέδαο δελ εέλαη επηιΫμηκεο. 

 Οη δαπΪλεο γηα αλαλΫσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηάκαηνο δελ 

εέλαη επηιΫμηκεο. 

 Οη δαπΪλεο απφθηεζεο domain name γηα ηελ θαηαζθεπά ηζηνζειέδαο δελ 

εέλαη επηιΫμηκεο. 

 Σα απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ θαη παξαδνηΫα πνπ ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκέζεη ε επηρεέξεζε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο θαζψο θαη ινηπΫο 

ππνρξεψζεηο ηεο πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα IV ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

ΚαηΪινγνο θπξηφηεξσλ παξαδνηΫσλ γηα ηελ πινπνέεζε θαη πηζηνπνέεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα IV ηνπ Οδεγνχ. 

Οη επηρεηξάζεηο πξΫπεη λα εγγξΪςνπλ ηα πΪγηα ζηνηρεέα ηεο επΫλδπζάο 

ηνπο ζην βηβιέν-κεηξψν παγέσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέηαη (θαηΪ 

ηα πξνβιεπφκελα θαη απφ ηνλ ΚΒ).  

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο δελ εέλαη επηιΫμηκε ε 

ρξάζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξΪ ησλ παγέσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιάξσζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηΫιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξΫα 

ηεο επΫλδπζεο. 

 

 

10.6 Δμφθιεζε Γαπαλψλ 

 

Ζ εμφθιεζε θΪζε δαπΪλεο (ηκεκαηηθά ά νιηθά), γηα λα εέλαη επηιΫμηκε, πξΫπεη 

λα αθνινπζεέ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 

58Α΄/23.04.2010) θαη κπνξεέ λα γέλεη κφλν : 

 

1. Γηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζπλνιηθάο αμέαο θΪησ ησλ ρηιέσλ πεληαθνζέσλ 

(1.500) επξψ (κε ΦΠΑ), απεπζεέαο ζηνλ πξνκεζεπηά κε κεηξεηΪ ά επηηαγΫο ηεο 

επηρεέξεζεο ά κΫζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε 

εμφθιεζά ηνπο θαη κΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξεέαο). 

2. Σα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζπλνιηθάο αμέαο ρηιέσλ πεληαθνζέσλ (1.500) επξψ 

θαη Ϊλσ (κε Φ.Π.Α.), πνπ εθδέδνληαη γηα πψιεζε αγαζψλ ά παξνρά ππεξεζηψλ 

ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιάπηεο ηνπο, αγνξαζηΫο ησλ αγαζψλ ά ησλ 

ππεξεζηψλ, κΫζσ ηξΪπεδαο, κε εηαηξηθΫο ρξεσζηηθΫο ά πηζησηηθΫο θΪξηεο ά 

κΫζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγΫο. Γελ επηηξΫπεηαη εμφθιεζε ησλ 

ζηνηρεέσλ απηψλ κε κεηξεηΪ. 

3. ΦνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο ά ινηπΪ Ϋγγξαθα πνπ εθδέδνληαη ά ζπληΪζζνληαη 

αληέ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ζπλνιηθάο αμέαο Ϊλσ ησλ ηξηψλ ρηιηΪδσλ 
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(3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα νπνέα εθδέδνληαη γηα ζπλαιιαγΫο κεηαμχ 

επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κΫζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ εθδφηε-πσιεηά αγαζψλ ά ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιάπηε ησλ αληέζηνηρσλ 

ζηνηρεέσλ ά επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κΫζσ ησλ ηδέσλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Γηα ηα αλσηΫξσ ηα ζρεηηθΪ παξαζηαηηθΪ εέλαη :  

 

 Έθδνζε ηξαπεδηθάο επηηαγάο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιάπηε 

ηεο ελέζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηά, πνπ πξΫπεη λα Ϋρεη 

εμνθιεζεέ ζε ρξφλν πξνγελΫζηεξν ηεο ζπκβαηηθάο εκεξνκελέαο 

νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο απαηηεέηαη 

ηνπιΪρηζηνλ: (α) ην Ϋληππν θέλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο 

(extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρεέξεζεο, ά βεβαέσζε ηεο ηξΪπεδαο φηη 

Ϋρεη εμνθιεζεέ (αξηζκφο επηηαγάο-εκεξνκελέα-πνζφ) (β) θσηναληέγξαθν 

ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγάο, (γ) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά θαη 

(δ) θαξηΫια πξνκεζεπηά (ινγαξηαζκφο 50) 

 ΚαηΪζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηά, απφ 

ηνλ ιάπηε ηεο ελέζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο 

απαηηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ: (α) ην αληέγξαθν θαηΪζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνέν ζα θαέλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηάο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιάπηε 

ηεο Δλέζρπζεο (δηθαηνχρν),  ν θαηαζΫηεο – επελδπηάο, θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεέα ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηΫια ηακεένπ 

(ινγαξηαζκφο 38) ά/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα 

δηαπηζηψλεηαη ε αλΪιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ 

πξνκεζεπηά θαη (δ) θαξηΫια πξνκεζεπηά (ινγαξηαζκφο 50) 

 ΜεηαθνξΪ απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιάπηε ηεο ελέζρπζεο 

(δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά. Γηα ηελ πηζηνπνέεζε 

ηεο πιεξσκάο απαηηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ: (α) αληέγξαθν ηνπ εγγξΪθνπ ηεο 

ηξΪπεδαο γηα κεηαθνξΪ ρξεκΪησλ φπνπ θαέλνληαη ηα ζηνηρεέα ησλ 

ινγαξηαζκψλ (β) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά (γ) θαξηΫια 

πξνκεζεπηά (ινγαξηαζκφο 50) 

 Έθδνζε Σξαπεδηθάο Δπηηαγάο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε 

πξνο ηνλ  πξνκεζεπηά. Πξφθεηηαη γηα επηηαγΫο πνπ εθδέδνληαη απφ λφκηκα 

ιεηηνπξγνχζα ζηελ ΔιιΪδα ηξΪπεδα, κε αληέζηνηρε θαηΪζεζε κεηξεηψλ 

ζηελ ηξΪπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνέεζε 

ηεο πιεξσκάο απνδεηθηηθΪ εθηφο ησλ Ϊιισλ (π.ρ. θαηαζεηάξην) 

απνηεινχλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ηξΪπεδαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο επηηαγάο πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηά, αληέγξαθν θαη θσηνηππέα ηνπ ζψκαηνο ηεο αληέζηνηρεο 

επηηαγάο 

 Δέλαη δπλαηά θαη ε ρξάζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθά θαηΪζεζε) γηα ηηο εμνθιάζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεέ λα 
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πξνζθνκηζηεέ ζθξαγηζκΫλν απφ ηελ ΣξΪπεδα Ϋληππν θέλεζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληέγξαθα 

ηεο ειεθηξνληθάο ζπλαιιαγάο ζθξαγηζκΫλα απφ ηελ ΣξΪπεδα) θαη ζπλαθά 

κε ηηο σο Ϊλσ ηξαπεδηθΫο ζπλαιιαγΫο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα.  

 Γελ επηηξΫπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπΪλεο πνπ νδεγεέ ζε 

απνθπγά ηεο παξαπΪλσ ππνρξΫσζεο (δειαδά δελ επηηξΫπεηαη ηκεκαηηθά 

πιεξσκά ηηκνινγένπ, κε ζθνπφ ηελ κεηΪπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξέα 

ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηΫξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη 

αληέζηνηρεο ινγηζηηθΫο εγγξαθΫο ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο.  

 

Δπηπξφζζεηα επηζεκαέλνληαη ηα θΪησζη : 

 Γελ ζεσξνχληαη επηιΫμηκεο νη εμάο δαπΪλεο: (α) ΓαπΪλεο κηζζνδνζέαο 

πξνζσπηθνχ (εθηφο θαη εΪλ αθνξνχλ δαπΪλεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 10.4 ηνπ παξφληνο), ελνέθηα θαη 

Ϊιιεο ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο ηεο επηρεέξεζεο, (β) ΓαπΪλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, 

δειαδά ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο αέηεζεο γηα ζπκκεηνρά ζην παξφλ 

Πξφγξακκα (γ) ΓαπΪλεο γηα αγνξΪ νηθνπΫδσλ. 

 Γελ εέλαη επηηξεπηά γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ε εμφθιεζε 

δαπαλψλ κε επηηαγΫο ηξέησλ. 

 Γελ εέλαη επηιΫμηκνο ν ΦΠΑ.  

 Γελ εέλαη επηιΫμηκνη νη ρξεσζηηθνέ ηφθνη, νη πξνκάζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηα Ϋμνδα ζπλαιιΪγκαηνο θαη ρξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο 

δηαθνξΫο θαζψο θαη ηα ινηπΪ θαζαξΪ ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα ηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

 Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ ζε ρξφλν 

πξνγελΫζηεξν ηεο  εκεξνκελέαο νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

 ιεο νη εηαηξεέεο-πξνκεζεπηΫο ηεο επηρεέξεζεο γηα ηηο δαπΪλεο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο ζα πξΫπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε 

πεξέπησζε θαηαζΫζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ 

(εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηΫο πνπ εέλαη αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ ζα 

πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπΪλεο. 

 Γελ εέλαη επηηξεπηά ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηά κΫζσ ινγαξηαζκψλ θαη 

παξαζηαηηθψλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 Σηκνιφγηα πνπ εέλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθάο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηΪ ηνπο κπνξεέ λα δεηεζεέ ε κεηΪθξαζε ηνπο 

ζηελ ειιεληθά γιψζζα απφ επέζεκν θνξΫα. 

  ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκέδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθΪ Ϋγγξαθα (φπσο 

αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗV), ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma 

Invoice) θαη ηα αληέζηνηρα ηξαπεδηθΪ εκβΪζκαηα. Γειαδά: 
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 Δληνιά Ϋθδνζεο εληΪικαηνο/γξακκΪηην εέζπξαμεο φπνπ λα 

αλαγξΪθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ  

 Swift φπνπ λα αλαγξΪθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο Τπεξεζέεο θαη ΔπηηξνπΫο 

Αμηνιφγεζεο κπνξνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο αιιΪ θαη 

ζε κεηαγελΫζηεξα ζηΪδηα ηεο πινπνέεζεο ά θαη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 

επΫλδπζεο λα ειΫγρνπλ ηα ζηνηρεέα αμέαο ησλ κεραλεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ. Οη 

αξκφδηεο Τπεξεζέεο ά νη ΔπηηξνπΫο Αμηνιφγεζεο κπνξεέ λα δεηνχλ απφ ηνλ 

δηθαηνχρν, ηνλ πξνκεζεπηηθφ νέθν ά θαη ηξέηνπο πξφζζεηα θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο 

ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο γηα εμαθξέβσζε ηεο αμέαο, γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηηκψλ 

απηψλ. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ πΪγησλ ζηνηρεέσλ ηεο 

επΫλδπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη 

ΔπηηξνπΫο Αμηνιφγεζεο θΪζε εέδνπο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, φπσο κΫζνδνη 

θνζηνιφγεζεο θηηξηαθψλ θαη Ϊιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην ΣΔΔ 

πνπ ζα ιακβΪλνπλ ππφςε ηε θχζε θαη ην εέδνο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ θηηξηαθψλ 

θαηαζθεπψλ. Οη ΔΦΓ Ϋρνπλ ην δηθαέσκα πεξηθνπάο εγθεθξηκΫλσλ δαπαλψλ 

θαηΪ ηελ πηζηνπνέεζε ηνπο, αλ απηΫο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ά θξηζνχλ ππεξβνιηθΫο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο.  

 εκεηψλεηαη φηη πξνθεηκΫλνπ γηα αγνξΪ θαηλνχξηνπ, ζπγρξφλνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνένπ ε θαζαξά αμέα αγνξΪο 

ππεξβαέλεη ηηο 70.000 επξψ γηα θΪζε κερΪλεκα ά ινηπφ εμνπιηζκφ, ρνξάγεζε 

ηεο ελέζρπζεο γέλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξΪ ηνπ απφ ηνλ θνξΫα ηεο 

επΫλδπζεο πξαγκαηνπνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν. ε 

πεξέπησζε δε πνπ ε αγνξΪ ηνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ Ϊιιε επηρεέξεζε, ε 

ρνξάγεζε ηεο ελέζρπζεο γέλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παξαζηαηηθΪ 

αγνξΪο ηνπ ζπλνδεχνληαη ζε θΪζε πεξέπησζε:  

 απφ επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ κεραλάκαηνο ά ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νέθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηά ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο 

θαη 

 απφ βεβαέσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ φηη ν ζπγθεθξηκΫλνο 

πξνκεζεπηάο απνηειεέ λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν 

ζπγθεθξηκΫλνο εμνπιηζκφο εέλαη θαηλνχξγηνο.  

 

 

11     ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

Ζ επελδπηηθά πξφηαζε ππνβΪιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιάο», ην νπνέν 

παξΪγεηαη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξΫρεη ην ΤΠΟΗΑΝ.  
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Ζ δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο εέλαη ππνρξεσηηθά. Τπελζπκέδεηαη 

φηη πξνηΪζεηο πνπ δελ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ 

θαηΪ ηελ παξαιαβά ησλ πξνηΪζεσλ ζα ειΫγρεηαη ε ππνρξΫσζε ηεο 

ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά, θΪζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξΫπεη λα επηζθεθζεέ 

ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιΪβεη αλαιπηηθά ελεκΫξσζε θαη 

νδεγέεο αλαθνξηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο Πξφηαζάο ηνπ. 

ε ηπρφλ δηαθνξΫο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο 

ειεθηξνληθάο ππνβνιάο θαη ηεο Ϋληππεο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο ππεξηζρχεη 

ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. 

Σα Έληππν Τπνβνιάο φπσο θαη φια ηα Ϋληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξέζθνπλ ζηνπο παξαθΪησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΠΟΗΑΝ (www.ypoian.gr),  

 ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Βηνκεραλέαο (www.ggb.gr) 

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

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

 ησλ εηαέξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

Σξαπεδηθψλ ΗδξπκΪησλ θαη ΦνξΫσλ (ΒιΫπε ΠαξΪξηεκα VI). 

 

Οη πξνηΪζεηο ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ 
www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis θαη www.efepae.gr. Χο πξνζεζκέα ειεθηξνληθάο 
ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ νξέδεηαη ε 14ε ψξα ηεο εκΫξαο πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ 
σο θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο 
εκεξνκελέαο ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ, δελ γέλεηαη 
απνδεθηά θακέα ππνβνιά πξνηΪζεσλ.  

 

Οη πξνηΪζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζα εέλαη απηΫο νη νπνέεο Ϋρνπλ 

ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ θαη γηα ηηο νπνέεο Ϋρνπλ απνζηαιεέ ζηα κΫξε 

ππνβνιάο ν θπζηθφο θΪθεινο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ.  

 

Οη ΠξνηΪζεηο (ΦΪθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα ππνβιεζνχλ 

θαη ζε Ϋληππε κνξθά (Ϋλα αληέγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηΪ (7) εκΫξεο 

(εκεξνινγηαθΫο) κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ 

πξνηΪζεσλ, ζε Ϋλαλ απφ ηνπο εηαέξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλΪινγα κε ηνλ ηφπν 

πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο, κε βΪζε ηελ πεξηθεξεηαθά αξκνδηφηεηΪ ηνπ 

θαζΫλα θαζψο θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ΣξαπεδηθΪ 

Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξεέο (ΒιΫπε ΠαξΪξηεκα VI ηνπ Οδεγνχ).  

ΔλαιιαθηηθΪ, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθΪ ζηνλ πεξηθεξεηαθΪ 

αξκφδην εηαέξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (ά ζηα αληέζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ 

http://www.ypoian.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ypoian.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.efepae.gr/
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ΔΦΔΠΑΔ ΣξαπεδηθΪ Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξεέο) κε ζπζηεκΫλε 

επηζηνιά ά κε ηαρπκεηαθνξΪ ην αξγφηεξν ζε επηΪ (7) εκΫξεο (εκεξνινγηαθΫο) 

κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ.  

 

ε πεξέπησζε πνπ νη αλσηΫξσ εκεξνκελέεο εέλαη αξγέεο, νη θαηαιεθηηθΫο 

εκεξνκελέεο παξαηεέλνληαη κΫρξη θαη ηελ πξψηε εξγΪζηκε εκΫξα.  

 

Ο θΪθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηελ πξφηαζε θαη 

πιάξσο ζπκπιεξσκΫλα ηα  απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ κε ηε ζεηξΪ πνπ 

πεξηγξΪθνληαη ζην ΚεθΪιαην 12 - Απαηηνχκελα ΓηθαηνινγεηηθΪ. 

 

Γηα λα ζεσξεζεέ φηη ε δηαδηθαζέα παξαιαβάο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα 

πξΫπεη: 

 Ζ ειεθηξνληθά παξαιαβά ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιάο λα νινθιεξσζεέ πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο 

πξνηΪζεσλ. 

 Να Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ε ππνβνιά/απνζηνιά ηνπ ΦαθΫινπ 

ππνςεθηφηεηαο, κΫζα ζηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ νξέδνληαη. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρεέξσο, απηΪ ζα 

πξσηνθνιινχληαη θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπο, σο εηζεξρφκελα Ϋγγξαθα ζην 

θεληξηθφ πξσηφθνιιν ησλ θαηΪ ηφπνπο εηαέξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ εκεξνκελέα 

πξσηνθφιιεζεο απηψλ ζεσξεέηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν εκπξφζεζκεο 

ππνβνιάο.  

ηελ πεξέπησζε απνζηνιάο, σο εκεξνκελέα ππνβνιάο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα 

πνπ αλαγξΪθεηαη ζηε ζθξαγέδα απνζηνιάο ηαρπδξνκεένπ (ΔΛΣΑ-ζπζηεκΫλε 

απνζηνιά) ά ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιάο ηεο εηαηξεέαο ηαρπκεηαθνξΪο, ε 

νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη επδηΪθξηηε. Ζ απφδεημε απνζηνιάο ησλ ΔΛΣΑ ά ηεο 

εηαηξεέαο ηαρπκεηαθνξΪο ζεσξεέηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν εκπξφζεζκεο 

ππνβνιάο. Αληέζηνηρα, νη ΠξνηΪζεηο πνπ ζα απνζηαινχλ κεηΪ ηελ παξαπΪλσ 

εκεξνκελέα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο 

ελεκεξψλεηαη εγγξΪθσο κε ζρεηηθά επηζηνιά απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 

 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο θαη απνζηνιάο (ηαρπδξνκηθΪ ά κε ηαρπκεηαθνξΪ) ν 

θΪθεινο ζα θΫξεη εμσηεξηθΪ ηελ αθφινπζε Ϋλδεημε: 

ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ Δ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 

 Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο 

«……………………………………………………………» 
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ΑΦΜ 

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

Κσδηθφο Πξφηαζεο(1) : «………………….» 

Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο «……………………………………..» 

(1) Δίναι ο κωδικόρ πος θα παπασθεί καηά ηην ηλεκηπονική παπαλαβή ηος 

Δνηύπος Υποβολήρ. 

 

Με ηελ νινθιάξσζε ηεο ειεθηξνληθάο θαη θπζηθάο ππνβνιάο θαθΫισλ, αξρέδεη 

Ϊκεζα απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο ειιεέςεσλ, νη δπλεηηθνέ δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη 

ειεθηξνληθΪ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνένη νθεέινπλ εληφο 7 (επηΪ) εξγΪζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ιάςε ηεο επηζηνιάο λα πξνζθνκέζνπλ εέηε απηνπξνζψπσο 

εέηε ηαρπδξνκηθΪ (ζθξαγέδα ηαρπδξνκεένπ) ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθεέιεη λα νινθιεξσζεέ εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο 

θαθΫισλ.  

 

 

12       ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Α) ΤθηζηΪκελεο Δπηρεηξάζεηο 

1. Ηζνινγηζκνέ-απνηειΫζκαηα ρξάζεο (κφλν γηα φζεο επηρεηξάζεηο εέλαη 

ππνρξεσκΫλεο λα ζπληΪζζνπλ) γηα ηα εκεξνινγηαθΪ Ϋηε (ρξάζε), 2007, 

2008, 2009 (νηθνλνκηθΪ Ϋηε, 2008, 2009, 2010) γηα φζεο επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ 

θιεέζεη ηξηεηέα. Γηα απηΫο πνπ Ϋρνπλ θιεέζεη δηεηέα ε ππνρξΫσζε ππνβνιάο 

πξνζαξκφδεηαη αληέζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθΪκελεο ρξάζεο 

θαιφ εέλαη λα ππΪξρεη ζε πέλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλΪ Ϋηνο ησλ ζηνηρεέσλ 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβΫζεσλ κε 

θαηΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγέσλ.   

2. ΦνξνινγηθΫο δειψζεηο θαη αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα θνξνινγέαο Δ3, Δ5 (αλΪινγα 

κε ηε κνξθά ηεο επηρεέξεζεο), Φ01 (κφλν γηα ηηο Α.Δ) γηα ηα εκεξνινγηαθΪ 

Ϋηε (ρξάζε) 2007, 2008, 2009 (νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2008, 2009, 2010). Γηα απηΫο 

πνπ Ϋρνπλ θιεέζεη δηεηέα ε ππνρξΫσζε ππνβνιάο πξνζαξκφδεηαη 

αληέζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθΪκελεο ρξάζεο θαιφ εέλαη λα 

ππΪξρεη ζε πέλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλΪ Ϋηνο ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβΫζεσλ κε θαηΪζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγέσλ.   

3. Αληέγξαθν ηειεπηαένπ θαηαζηαηηθνχ επηρεέξεζεο κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ 

(γηα ηηο αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο κε βηβιέα Β‘ θαη Γ‘ θαηεγνξέαο βεβαέσζε 

Ϋλαξμεο επηηεδεχκαηνο κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο ηεο).  
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4. ΔθθαζαξηζηηθΫο ΦΠΑ γηα ηα εκεξνινγηαθΪ Ϋηε (ρξάζε) 2007, 2008, 2009 

(νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2008, 2009, 2010). 

5. Οξηζηηθά Γάισζε ΔθθαζΪξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζάκνπ θαη 

εηζθνξΪο ΟΓΑ πνπ νθεέινληαη ζε εηζνδάκαηα απφ ΜηζζσηΫο Τπεξεζέεο 

(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκΫλε αλαιπηηθά θαηΪζηαζε), πνπ ππνβΪιιεηαη 

ππνρξεσηηθΪ κέα θνξΪ ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθΪ Ϋηε (ρξάζε) 2007, 

2008, 2009. 

6. ΘεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζέαο γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ αλαθΫξεηαη ζηα Έληππα Δ7. 

7. Γάισζε κεηαβνιάο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνέα ζα 

πεξηιακβΪλεη κφλν ηελ αληηζηνέρηζε ησλ παιαηψλ θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο 

κε ηνπο λΫνπο (δειαδά απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρσξέο λα δειψλεηαη ζε 

απηά θακέα Ϊιιε κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. 

8. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ά λφκηκε απαιιαγά εμ‘ απηάο. ηελ 

πεξέπησζε πνπ ε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο Ϋρεη ιάμεη ρξνληθΪ , ζα πξνζθνκέδεηαη 

βεβαέσζε απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρηαθά ππεξεζέα φηη Ϋρεη ππνβιεζεέ 

πιάξεο θΪθεινο γηα ηελ αλαλΫσζά ηεο. 

9. Τπεχζπλε δάισζε Ν. 1599/86 κε ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξεέαο πνπ λα βεβαηψλεη φηη: 

 ην ζπγθεθξηκΫλν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ά κΫξνο απηνχ δελ Ϋρεη 

ρξεκαηνδνηεζεέ, εληαρζεέ, ά ππνβιεζεέ θαη δελ ζα ππνβιεζεέ πξνο 

Ϋγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ 

εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 Ϋρεη ππνβΪιιεη κέα κφλν πξφηαζε ηνπ Ϋξγνπ ζην παξφλ Πξφγξακκα. 

 δελ Ϋγηλαλ δαπΪλεο Ϋξγνπ πξηλ απφ ην ρξφλν Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο 

ησλ δαπαλψλ δειαδά ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρά ζην παξφλ Πξφγξακκα 

 Ϋιαβε ζαθά γλψζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο  

 απνδΫρεηαη νπνηνδάπνηε ζρεηηθφ Ϋιεγρν ά εμαθξέβσζε ησλ δεισζΫλησλ 

απφ ηηο αξκφδηεο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο αξρΫο 

 ε επηρεέξεζε δελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε ά αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε, νχηε εθθξεκεέ αλΪθηεζε επηρνξάγεζεο. 

 φηη φια ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεέα πνπ ππνβιάζεθαλ κε ηελ ειεθηξνληθά 

κνξθά θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεέα ζηελ Ϋληππε κνξθά κε φια 

ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 

 ζε πεξέπησζε Ϋγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ϋξγνπ ζπκθσλεέ ζηελ 

δεκνζέεπζε ηεο επσλπκέαο ηεο εηαηξέαο ηνπ, ηνπ ηέηινπ ηεο πξΪμεο θαη 

ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηΪινγν ησλ 

δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθΪ (ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ηζηνζειέδα 
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ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, www.antagonistikotita.gr) ά κε Ϊιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 7 παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006  

 Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη ηηο θαηΪιιειεο ππνδνκΫο γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε 

ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΑκεΑ) ά ζα κεξηκλάζεη 

γηα ηελ πινπνέεζε ησλ απαξαέηεησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κΫρξη θαη 

ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο (ζε πεξέπησζε πνπ δε δηαζΫηεη ηηο 

ζρεηηθΫο ππνδνκΫο θαη ε πξφηαζε εληαρζεέ ζην Πξφγξακκα). Χο 

ππνδνκΫο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθΫο ππνδνκΫο φζν θαη νη ειεθηξνληθΫο 

ππνδνκΫο θαη εθαξκνγΫο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. 

ηζηνζειέδεο θαη ινηπΫο ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο φπσο ειεθηξνληθΪ ζεκεέα 

πιεξνθφξεζεο ά/θαη εμππεξΫηεζεο θ.ι.π.).  

 Ζ επηρεέξεζε δελ εέλαη πξνβιεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεέα 9,10 θαη 11  ησλ Καηεπζπληάξησλ γξακκψλ ηεο 

Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ Πξνβιεκαηηθάο 

Δπηρεέξεζεο βι. ΠαξΪξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 ηε κε γεσξγηθά ηδηφηεηα ησλ κεηφρσλ ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο 

 φηη νη κΫηνρνη ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο δελ απνηεινχλ κΫινο αγξνηηθάο 

νηθνγΫλεηαο θαη δελ εέλαη αζθαιηζκΫλνη ζηνλ ΟΓΑ 

 φηη αλάθεη ά δελ αλάθεη ζε νηθηζκφ ΟΠΑΑΥ (ΒιΫπε παξΪξηεκα V ηνπ 

Οδεγνχ). 

 Έιαβε ζαθά γλψζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ ζπλεκκΫλνπ ζηελ πξνθάξπμε 

παξαξηάκαηνο V κε ηέηιν «ΠαξεκβΪζεηο ζην Παξαγσγηθφ πεξηβΪιινλ» 

 Ζ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο Ϋξγσλ απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κπνξεέ λα ρξεκαηνδνηεζεέ 

απφ ην παξφλ πξφγξακκα ηνπ ΔΣΠΑ. 

 ΑπνδΫρνκαη φηη ζε πεξέπησζε δηαπέζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δάισζά 

κνπ, κεηΪ ηελ Ϋληαμε ηνπ Ϋξγνπ, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ζα θιεζψ λα 

επηζηξΫςσ εληφθσο ηε ιεθζεέζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. 

10. Τπεχζπλε Γάισζε Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δάισζεο 

πνπ  αθνξΪ ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δ.Δ 

(βιΫπε αλαιπηηθΪ παξΪξηεκα Η ηνπ Οδεγνχ).  

11. ΠξνζθνξΫο-πξνηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο δαπΪλεο θαη prospectus γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ. Οη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηαμηλνκεκΫλεο κε αχμνληα 

αξηζκφ πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη ε επθνιέα ζπκπιάξσζεο ηεο ειεθηξνληθάο 

θφξκαο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο γηα ην ζρεηηθφ πεδέν αλΪιπζεο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ.  

12. ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξάζε ΑΠΔ γηα ηελ 

ππνθαηΪζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθΫο πεγΫο ελΫξγεηαο 

απαηηεέηαη Τπεχζπλε Γάισζε φηη ε ειεθηξηθά ηζρχο ηεο ππφ Ϋληαμε 

http://www.antagonistikotita.gr/
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εγθαηΪζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ ππεξβαέλεη ην Ϊζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ 

θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρεέξεζεο.  

13. ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη παξαρψξεζε ρξάζεο ά κέζζσζε ά λφκηκε 

ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ 

νθηψ (8) εηψλ, παξαζηαηηθΪ παξαρψξεζεο ρξάζεο ά κέζζσζεο ά λφκηκεο 

ζχζηαζεο επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο 

ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ά δεθαπΫληε (15) εηψλ γηα αλΫγεξζε θηηξένπ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο ά Τπεχζπλε 

Γάισζε Ν. 1599/86 φηη «ζα πξνζθνκηζηεέ, πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζεέ 

νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο επηρνξάγεζεο, (ελδηΪκεζε θαηαβνιά, πξνθαηαβνιά 

επηρνξάγεζεο, ηειηθά θαηαβνιά), παξαρψξεζε ρξάζεο ά κέζζσζε ά λφκηκε 

ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο 

ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ά δεθαπΫληε (15) εηψλ γηα αλΫγεξζε θηηξένπ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο» 

14. Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξέσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηάο 

κπνξεέ, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα ππνβΪιεη πξφζζεηα ζηνηρεέα, ζε εηδηθφ 

«ππνθΪθειν ηεθκεξέσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηάξην αμηνιφγεζεο 

αλαθΫξεηαη ην θαζΫλα. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη: 

o Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO, EMAS 

(εθφζνλ ππΪξρεη) 

o Οξγαλφγξακκα επηρεέξεζεο 

o Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (Ϋηε εξγαζηαθάο εκπεηξέαο, 

εθπαέδεπζε, θαηΪξηηζε) ησλ κεηφρσλ ά ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο 

επηρεέξεζεο. Γέλνληαη δεθηΪ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, Ϋλζεκα 

ά βεβαέσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ 

εξγνδνηψλ ζεσξεκΫλεο απφ ηηο νηθεέεο επηζεσξάζεηο εξγαζέαο γηα 

ην ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρέα 

ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο – θαηΪξηηζεο (ζχκθσλα κε ηε 

δηεπθξηληζηηθά νδεγέα 5881/ΔΤ1565, 3/2/2010 ηνπ ΤΠΟΗΑΝ) ά 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα 

ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξέα ηνπ φπσο παιαηΫο δειψζεηο Δ3, ά 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξέα ά 

/ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ ζπλΪθεηα απηψλ κε ην αληηθεέκελν ηεο 

πξνηεηλφκελεο επΫλδπζεο.  

o Απφθηεζε δηθαησκΪησλ ηερλνγλσζέαο (εθφζνλ ππΪξρνπλ) 

o ΚαηνρπξσκΫλεο επξεζηηερλέεο ζην φλνκα ηεο επηρεέξεζεο (εθφζνλ 

ππΪξρνπλ) 

o ΑπνδεηθηηθΪ ζπκκεηνράο ζε εθζΫζεηο (εθφζνλ ππΪξρνπλ) 

o ΓηαθεκηζηηθΪ θπιιΪδηα θαη prospectus ηεο επηρεέξεζεο (εθφζνλ 

ππΪξρνπλ) 
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εκεέσζε 1 : ην δηθαηνινγεηηθφ 10 ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδεδεκΫλσλ ά/θαη 

ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξάζεσλ ζχκθσλα ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 

2008 ζα πξνζθνκέδνληαη ηα θνξνινγηθΪ ζηνηρεέα (Δ3, Δ5, Δ7, ηζνινγηζκνέ, 

θαηαζηαηηθΪ) γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ εέλαη ζπλεξγαδφκελεο ά/θαη 

ζπλδεδεκΫλεο κε ηελ επηρεέξεζε πνπ ππΫβαιιε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην-

πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ πξφγξακκα καδέ κε ηε ζρεηηθά ΤΓ πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 800/2008 ηεο Δ.Δ (βιΫπε ΠαξΪξηεκα Η). 

 

εκεέσζε 2 : ηε πεξέπησζε πνπ απφ ην δηθαηνινγεηηθφ 9 αλσηΫξσ 

πξνθχπηεη φηη ε επηρεέξεζε αλάθεη ζε νηθηζκφ ΟΠΑΑΥ ηφηε ε εμΫηαζε ζα 

πξνρσξΪ ζην θιαδηθφ θξηηάξην θαη ζην θξηηάξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (βιΫπε 

ΠαξΪξηεκα  V Οδεγνχ). 

 

 

Β) ΝΫεο θαη ππφ ζχζηαζε (start-up επηρεηξάζεηο) 

o Φσηναληέγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθάο Σαπηφηεηαο ά 

δηαβαηεξένπ  θΪζε πκκεηΫρνληνο Γηθαηνχρνπ.  

o Ηζνινγηζκνέ θαη Ϋληππα Δ3 εθφζνλ ππΪξρνπλ γηα ηηο λΫεο επηρεηξάζεηο 

o ηνηρεέα Σσλ Δηαέξσλ / Μεηφρσλ Σνπ ΦνξΫα Σεο ΔπΫλδπζεο: 

Αληέγξαθν ηνπ ζεσξεκΫλνπ Δ1 ηνπ πην πξφζθαηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

Ϋηνπο πνπ Ϋρεη ππνβιεζεέ γηα θΪζε εηαέξν/κΫηνρν μερσξηζηΪ ά 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ εηαέξνπ/κεηφρνπ πνπ δελ Ϋρεη Δ1, φηη δελ Ϋρεη 

ππνρξΫσζε ππνβνιάο θνξνινγηθάο δάισζεο.  

o  ε πεξέπησζε πνπ νη ζπκκεηΫρνληεο δηθαηνχρνη αζθνχλ άδε 

επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα, ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ην 

Ν.1599/86 κε ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο (κέα γηα θΪζε Ϋλα θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ πξφηαζε θαη αζθεέ άδε 

επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα) φπνπ ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο 

επηρεέξεζεο (-ζεσλ) πνπ ζπκκεηΫρνπλ (αθφκα θαη αηνκηθά 

επηρεέξεζε) θαη ηα πνζνζηΪ ζπκκεηνράο ηνπο. Θα πξνζθνκέδνληαη 

ζπλεκκΫλα νη ηζνινγηζκνέ, ηα Δ3 θαη Δ7 ησλ επηρεηξάζεσλ απηψλ.   

o Βεβαέσζε ρξάζεο γεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζΫζε 

εγθαηΪζηαζεο. 

o Βεβαέσζε Ϋλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο / εξγαζηψλ ά θσδηθνπνηεκΫλν 

θαηαζηαηηθφ ά βεβαέσζε εγγξαθάο ζε αξκφδην επηκειεηάξην θαη 

ιεηηνπξγέαο, φπνπ απαηηεέηαη  

o ΠξνζθνξΫο / Πξνηηκνιφγηα κε αλαιπηηθά πεξηγξαθά δαπαλψλ αλΪ 

εέδνο θαη αλαγσγά θφζηνπο αλΪ κεηξηθά κνλΪδα γηα φιεο ηηο δαπΪλεο 

θαη prospectus γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Γηα ηηο δαπΪλεο ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, ησλ ινηπψλ δαπαλψλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο 
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θηηξηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηδηνθαηαζθεπψλ αξθεέ ε ππνβνιά 

ηεθκεξησκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνζθνξψλ αλΪ πεξέπησζε. Οη 

ζρεηηθΫο πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ιεθζεέ εληφο ηξηκάλνπ πξηλ 

ηελ ππνβνιά ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο. 

o  Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππνςάθησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

Γέλνληαη δεθηΪ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, Ϋλζεκα ά βεβαέσζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξΫα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκΫλεο 

απφ ηηο νηθεέεο επηζεσξάζεηο εξγαζέαο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη 

ηελ εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρέα ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο 

επηκφξθσζεο - θαηΪξηηζεο, ά νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν, ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξέα ηνπ φπσο παιαηΫο 

δειψζεηο Δ3, ά νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα 

ηελ εκπεηξέα ά / θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ ζπλΪθεηα απηψλ κε ην 

αληηθεέκελν ηεο πξνηεηλφκελεο επΫλδπζεο.  

o Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ην Ν.1599/86 κε ην γλάζην ηεο 

ππνγξαθάο (κέα γηα θΪζε Ϋλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

πξφηαζε), ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη: 

 ηη φια ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξφηαζε εέλαη πιάξε, 

αθξηβά θαη αιεζά. 

 ηη δελ Ϋγηλε Ϋλαξμε ηνπ Ϋξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο 

ηεο πξφηαζεο. 

 ηη ην ζπγθεθξηκΫλν επελδπηηθφ ζρΫδην ά κΫξνο ηνπ δελ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεέ απφ Ϊιιν πξφγξακκα, δελ Ϋρεη ρξεκαηνδνηεζεέ, 

εληαρζεέ, ά ππνβιεζεέ θαη δελ ζα ππνβιεζεέ πξνο Ϋγθξηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ 

εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 ηη δελ ζπκκεηΫρεη ζε Ϊιιε πξφηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξΪκκαηνο.   

 ηη ε επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ πξΪμεσλ 

ησλ Σακεέσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακεέν Αιηεέαο), φπσο 

απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ηνπ Οδεγνχ). 

 ηη απνδΫρεηαη νπνηνδάπνηε ζρεηηθφ Ϋιεγρν ά εμαθξέβσζε ησλ 

δεισζΫλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο αξρΫο.  

 ΛακβΪλνληαο ππφςε ην ζεκεέν (6) ηνπ Κεθαιαένπ (1) – Ννκνζεηηθφ 

θαη Καλνληζηηθφ πιαέζην ηνπ παξφληνο, «ηη ε επηρεέξεζε δηαζΫηεη ά 

δεζκεχεηαη λα κεξηκλάζεη γηα ηελ πινπνέεζε ησλ απαξαέηεησλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΑκΔΑ) (Αξζξν 16 Καλ (ΔΚ) 1083/2006 ηεο 

Δ.Δ.).» Χο ππνδνκΫο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθΫο ππνδνκΫο φζν θαη 

ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ (π.ρ. ηζηνζειέδεο θαη ινηπΫο ειεθηξνληθΫο 

εθαξκνγΫο φπσο ειεθηξνληθΪ ζεκεέα πιεξνθφξεζεο ά/θαη 

εμππεξΫηεζεο θ.ιπ.) πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ. 
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 ‗ηη απνδΫρεηαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ δειψλνληαη 

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS θαη ηα ζπζηάκαηα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 ηη απνδΫρεηαη φηη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηΫιινληαη κΫζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο δηεχζπλζεο e-mail 

πνπ Ϋρεη δειψζεη ζην Έληππν Τπνβνιάο, πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, ά/θαη 

ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ θαη  φζα ιακβΪλνληαη απφ απηνχο ζα επΫρνπλ  

ζΫζε επέζεκσλ εγγξΪθσλ.  

 ηη απνδΫρεηαη φηη θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ, ε επηθνηλσλέα κε 

ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ αλαθνξηθΪ κε ηελ εμΫιημε θαη 

νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο (Αηηάκαηα ηξνπνπνέεζεο, ΔθζΫζεηο 

Πξνφδνπ θαη Οινθιάξσζεο θιπ) δχλαηαη λα γέλεηαη ειεθηξνληθΪ (on 

screen) κΫζσ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ φπσο απηΪ ζα θαζνξηζηνχλ 

απφ ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.    

  ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη ά πξνβιΫπεηαη παξαρψξεζε ρξάζεο ά 

κέζζσζε ά λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ, ηα παξαζηαηηθΪ παξαρψξεζεο 

ρξάζεο ά κέζζσζεο ά λφκηκεο ζχζηαζεο επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ 

γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ά δεθαπΫληε 

(15) εηψλ γηα αλΫγεξζε θηηξένπ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο 

επελδπηηθάο πξφηαζεο ά  

Τπεχζπλε Γάισζε Ν. 1599/86 φηη «ζα πξνζθνκηζηεέ, πξνθεηκΫλνπ λα 

ιεθζεέ νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο επηρνξάγεζεο, (ελδηΪκεζε θαηαβνιά, 

πξνθαηαβνιά επηρνξάγεζεο, ηειηθά θαηαβνιά), παξαρψξεζε ρξάζεο ά 

κέζζσζε ά λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπέαο επέ ηνπ αθηλάηνπ γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ά δεθαπΫληε (15) εηψλ γηα 

αλΫγεξζε θηηξένπ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο επελδπηηθάο 

πξφηαζεο» 

 

Καη γηα ηηο αλσηΫξσ δχν πεξηπηψζεηο, επηζεκαέλεηαη φηη : 

 Οη πξνζθνξΫο γηα ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πξΫπεη λα εέλαη αλαιπηηθΫο κε 

αλαθνξΪ ζηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ κεραλεκΪησλ/ινγηζκηθψλ 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθΪ prospectus.  

 Οη πξνζθνξΫο γηα ηα κεηαθνξηθΪ κΫζα ζα πξΫπεη λα εέλαη κε ζαθά 

πεξηγξαθά ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηάησλ ηνπ 

κεηαθνξηθνχ κΫζνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ prospectus, εθφζνλ 

δχλαηαη. 

 Οη πξνζθνξΫο γηα ηελ ηερλνγλσζέα πνπ ζα απνθηεζεέ ζα πξΫπεη λα εέλαη 

αλαιπηηθΫο. 

 Οη πξνζθνξΫο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ (φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηελ 

ελφηεηα ησλ επηιΫμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ) απφ ζπκβνχινπο ζα 

πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα πεξηιακβΪλνπλ: αλΪιπζε θφζηνπο, κεζνδνινγέα, 
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ζθνπφ θαη ηεθκεξέσζε ζθνπηκφηεηαο κειΫηεο, αλΪιπζε πεξηερνκΫλνπ θαη 

πεδέσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειΫηε, εέδνο Ϋξεπλαο 

(πξσηνγελά ά/θαη δεπηεξνγελά) θαη επηζηεκνληθΪ εξγαιεέα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Oη πξνζθνξΫο γηα ηελ εθπφλεζε κειΫηεο γηα ηελ απφθηεζε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ ISO, EMAS, ECO LABEL, θ.ι.π. ζα πξΫπεη 

λα πεξηΫρνπλ πιάξε κεζνδνινγέα, αλΪιπζε θφζηνπο θαη ζρεηηθΪ 

πεξηερφκελα ηεο κειΫηεο. 

 Οη πξνζθνξΫο απφ ηνπο θνξεέο πηζηνπνέεζεο δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζαθεέο σο πξνο ην ζχζηεκα πνπ ζα 

πηζηνπνηεζεέ θαη σο πξνο ηελ αλΪιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη λα εέλαη 

απνδεδεηγκΫλα απφ αλαγλσξηζκΫλνπο δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο. 

 

ε πεξέπησζε ζπκκεηνράο εηαηξεηψλ παξνράο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ θαη 

κΫρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ/ εηαηξηθνχ θεθαιαένπ απαηηεέηαη ε 

πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ, δάισζε ζπκκεηνράο ζην εηαηξηθφ ζράκα θαη 

ζπκθσλέαο κε φια ηα ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ ηεο πξφηαζεο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξέσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηάο 

κπνξεέ, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, λα ππνβΪιεη πξφζζεηα ζηνηρεέα ζε εηδηθφ «ππν-

θΪθειν ηεθκεξέσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηάξην αμηνιφγεζεο αλαθΫξεηαη 

ην θαζΫλα. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε πιεξφηεηΪ ηνπ θαθΫινπ απνηειεέ νπζηαζηηθφ θαη θξέζηκν 

ζηνηρεέν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. Ζ 

κε ππνβνιά αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκΫλσλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπΪλσ επηζεκΪλζεηο ά ε Ϋιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ, δχλαηαη λα νδεγάζεη ζε 

απφξξηςε ηεο ζρεηηθάο δαπΪλεο ά θαη νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο. 

  

ε θΪζε πεξέπησζε νη ΔΦΓ πινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο δηαηεξνχλ ην 

δηθαέσκα δηαζηαχξσζεο θαη ειΫγρνπ ηεο αθξέβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ 

ζηνηρεέσλ ζε νπνηαδάπνηε ρξνληθά ζηηγκά κεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξφηαζεο. 

 

 

13    ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ γέλεηαη ειεθηξνληθΪ θαη ε θιάξσζε–αλΪζεζε 

πξνηΪζεσλ γηα αμηνιφγεζε ζα δηελεξγεέηαη κε ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα. Ζ ΓΓΒ 

Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηΪζεσλ, ηεο Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο 

Ϋληαμεο θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνέεζεο ά αλΪθιεζεο απηάο.  



 47 

 

13.1   Αμηνινγεηέο - Μεηξών -Δπόπηεο Αμηνιόγεζεο  

 

Οη αμηνινγάζεηο ησλ ππνβαιινκΫλσλ πξνηΪζεσλ δηελεξγνχληαη απφ 

αμηνινγεηΫο, νη νπνένη πξνΫξρνληαη θαηφπηλ ειεθηξνληθάο θιάξσζεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ κεηξψνπ αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ δηαηεξεέ γηα ηηο 

δξΪζεηο ηνπ ΔΠΑ θαη Ϋρνπλ εκπεηξέα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο 

πξνθάξπμεο. Σν κεηξψν κπνξεέ λα δηεπξχλεηαη ά λα επηθαηξνπνηεέηαη γηα ηελ 

εμππεξΫηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ – 

ΔΠΑΔ. ΠξνβιΫπεηαη δηαδηθαζέα / ζχζηεκα εθπαέδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

αμηνινγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ζχζηεκα επηβνιάο 

θπξψζεσλ ζε πεξέπησζε κε νξζάο εθηΫιεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηνπο 

αμηνινγεηΫο Ϋξγνπ.   

Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβΪλεη ηηο ελΫξγεηεο νη νπνέεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηνξγΪλσζε θαη ππνζηάξημε ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο, θαη Ϋρεη ηελ επζχλε 

ηεο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ απαξαέηεησλ δεδνκΫλσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. ε θΪζε πεξέπησζε εέλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΑΠΔ 

λα δηαζθαιέδεηαη θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε φηη ν αμηνινγεηάο δελ ηαπηέδεηαη κε ην 

ζπληΪθηε ηεο πξφηαζεο επΫλδπζεο.  

 

Ζ δηαδηθαζέα Αμηνιφγεζεο πεξηιακβΪλεη θαη Δπφπηεο Αμηνιφγεζεο κε 

αληηθεέκελν ηελ νξζά ηάξεζε ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο νη νπνένη επηιΫγνληαη 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ά/θαη ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο.   

 

 

13.2   Έιεγρνο ηππηθώλ πξνϋπνζέζεωλ ζπκκεηνρήο 

 

Ο Ϋιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο (γηα ηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ, 

ηεο κε πξνβιεκαηηθάο επηρεέξεζεο θιπ) δηελεξγεέηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

ε πεξέπησζε πνπ κέα πξφηαζε δελ πιεξνέ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ηνπ 

Οδεγνχ δελ πξνρσξεέ  ζε πεξαηηΫξσ ζηΪδην αμηνιφγεζεο θαη ηέζεηαη ζην 

αξρεέν.  

 

 

13.3   Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 

Ο Ϋιεγρνο ησλ απαξαηηάησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκΫλσλ πξνηΪζεσλ, 

πξηλ ην ζηΪδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγεέηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

Αλ ππΪξρνπλ ειιεέςεηο δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθΪ (κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν) ν ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα 

αληαπνθξηζεέ εληφο επηΪ (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνέεζε. ε 
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πεξέπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ δεηνχληαη, Ϋσο ηελ ηαρζεέζα 

πξνζεζκέα , νπνηαδάπνηε Ϋιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ 

εμαγσγά ζπκπεξΪζκαηνο γηα ηελ ηάξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζΫζεσλ 

ζπκκεηνράο ζηε δξΪζε, ραξαθηεξέδεηαη σο νπζηψδεο, κε ζπλΫπεηα ηε κε 

πεξαηηΫξσ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ϋξγνπ. 

 

13.4   Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο   

Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο εγθξηηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, δεκηνπξγεέηαη 

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ε νπνέα εέλαη 5κειάο, θαη ε νπνέα νξέδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο κε ζρεηηθΫο απνθΪζεηο πνπ εθδέδνληαη απφ ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο.  

 

Σα ηξέα (3) απφ ηα 5 κΫιε ηεο Δπηηξνπάο εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινη ηνπ 

ΤΠΟΗΑΝ πνπ νξέδνληαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ. 

Σα δχν (2) απφ ηα 5 κΫιε  ηεο Δπηηξνπάο εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινη ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξέδνληαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ. Με ηελ έδηα απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο νξέδνληαη 

θαη ηα αληέζηνηρα αλαπιεξσκαηηθΪ κΫιε.  

 

Γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο δχλαηαη λα νξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλσηΫξσ, θαη  επηπξφζζεηεο γλσκνδνηηθΫο επηηξνπΫο γηα ηελ εμΫηαζε ησλ 

πξνηΪζεσλ. 

 

Υσξέο δηθαέσκα ςάθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηΫρεη ζηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο θαη 

αξκφδην ζηΫιερνο απφ ηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ 

ΔΠΑΔ). 

 

Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο Ϋρεη ηηο εμάο αξκνδηφηεηεο: 

 ΜΫξηκλα, κε ηελ ζπλδξνκά ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, γηα θΪζε ελΫξγεηα πνπ 

απαηηεέηαη ζην πιαέζην ηεο νξγΪλσζεο θαη επνπηεέαο ηεο δηαδηθαζέαο 

Αμηνιφγεζεο. 

 Δπηθχξσζε  ηνπ θαηαιφγνπ ησλ  πξνηΪζεσλ πνπ απνξξέθζεθαλ θαηΪ 

ην 1ν ζηΪδην ειΫγρνπ ησλ ηππηθψλ πξυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Γλσκνδφηεζε επέ ησλ πξνηΪζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο, κεηΪ 

ην ζηΪδην ηεο αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, Ϋρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

απφξξηςεο ζε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη δελ πιεξνχληαη φιεο νη 

πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο. 

 Γηαηχπσζε αηηηνινγεκΫλεο γλψκεο ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνέεο 

εγεέξνληαη ακθηζβεηάζεηο. 

 Οξηζηηθνπνέεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζκνινγέαο ησλ πξνηΪζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 13.5. 
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Οη γλσκνδνηάζεηο ηεο Δπηηξνπάο πξΫπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο 

πξφηαζεο θαη λα εέλαη επαξθψο αηηηνινγεκΫλεο. 

Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο βξέζθεηαη ζε απαξηέα θαη κπνξεέ λα ζπλεδξηΪζεη φηαλ 

παξεπξέζθνληαη ηξέα (3) ηνπιΪρηζηνλ απφ ηα κΫιε ηεο ηα νπνέα Ϋρνπλ δηθαέσκα 

ςάθνπ εθ ησλ νπνέσλ ππνρξεσηηθΪ Ϋλα κΫινο πξνεξρφκελν απφ ην ΤΠΟΗΑΝ 

θαη Ϋλα απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.   

 

 

13.5   Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ 

 

Α) ΑμηνινγεηΫο 

Οη ππνβιεζεέζεο πξνηΪζεηο νη νπνέεο ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο 

ζπκκεηνράο εμεηΪδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηΫο ζηνπο νπνένπο ε 

αμηνιφγεζε αλαηέζεηαη κε θιάξσζε ε νπνέα γέλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.  

ΚΪζε πξφηαζε αμηνινγεέηαη απφ δχν αμηνινγεηΫο θαη βαζκνινγεέηαη κε βΪζε ηα 

θξηηάξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

ΒαζηθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο εέλαη νη εμάο: 

 Οη πξνηΪζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηέζεληαη πξνο 

εμΫηαζε ζηνπο αμηνινγεηΫο κε θιάξσζε. 

 ΚΪζε θιάξσζε γηα ρξΫσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηά, ιακβΪλεη ρψξα απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζέαο, ηε ζηηγκά ηεο δηελΫξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. 

ΚαλΫλα εκπιεθφκελν κΫξνο δε γλσξέδεη εθ ησλ πξνηΫξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν 

πνπ ζα αλαιΪβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 ΚΪζε πξφηαζε αμηνινγεέηαη νπσζδάπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο 

αμηνινγεηΫο. ε πεξέπησζε πνπ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν 

αμηνινγεηψλ εέλαη πΪλσ απφ 20% ηνπ Ϊξηζηα, ε πξφηαζε αλαηέζεηαη, κε ηελ 

έδηα δηαδηθαζέα ηεο θιάξσζεο, ζε ηξέην αμηνινγεηά, θαη σο επηθξαηνχζεο πξνο 

πεξαηηΫξσ ρξάζε αμηνινγάζεηο ζεσξνχληαη εθεέλεο φπνπ νη βαζκνινγέεο 

εκθαλέδνπλ ηελ κηθξφηεξε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε. 

 Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηεέηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζέα ζα επνπηεχεηαη απφ 

αξκφδηνπο επφπηεο.  

 Απφ ηε ζηηγκά ηεο ρξΫσζεο κηαο πξφηαζεο, Ϋσο θαη ηελ νινθιάξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ εέλαη επηηξεπηά ε Ϋμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, 

ε ρξάζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε νπνηαδάπνηε επηθνηλσλέα ηνπ αμηνινγεηά κε 

Ϊιια πξφζσπα. ε πεξέπησζε αλαγθαζηηθάο δηαθνπάο ηεο αμηνιφγεζεο, 

αθπξψλεηαη ε ζρεηηθά δηαδηθαζέα θαη ε πξφηαζε αλαδξνκνινγεέηαη πξνο λΫα 

ρξΫσζε. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηΪζεσλ απφ ηνπο αμηνινγεηΫο 

φιεο νη πξνηΪζεηο εηζΪγνληαη ζηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο γηα εμΫηαζε 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 13.4 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  
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Β) ΔηζεγεηΫο 

ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο εηζΪγεηαη θαηΪζηαζε κε φιεο ηηο αμηνινγεζεέζεο 

πξνηΪζεηο. πγθεθξηκΫλα, γηα θΪζε πξφηαζε αλαθΫξεηαη απφ θαηΪιιεια 

εμνπζηνδνηεκΫλν Ϊηνκν (εηζεγεηάο) θαη ν / ε νπνένο(α) Ϋρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

/ηεο ππαιιάινπ ηνπ ΤΠΟΗΑΝ  ά ηνπ ΔΦΔΠΑΔ:  

1. Σα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θΪζε πξφηαζεο. 

2. Ο βαζκφο πνπ Ϋβαιε ζηελ πξφηαζε ν θΪζε αμηνινγεηάο 

3. Ο Μ.Ο. ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ.  

4. Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ θΪζε αμηνινγεηά θαη ε αλαινγνχζα 

δεκφζηα επηρνξάγεζε. 

5. Παξνπζέαζε ηνπ εηζεγεηά ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ ηαθηνπνέεζά 

ηνπ ζε ζρΫζε κε ην θπζηθφ αληηθεέκελν, θαη ηελ θαηαλνκά ηνπ αλΪ ηκάκα ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη αλΪ θαηεγνξέα δαπΪλεο, σο εμάο: 

 ε πεξέπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο 

αμηνινγεζεηο πξνυπνινγηζκνέ απνθιέλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ 

αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηαπηέδεηαη 

κε ηνλ κΫζν φξν ησλ πξνηεηλφκελσλ 2 πξνυπνινγηζκψλ. 

 ε αληέζεηε πεξέπησζε, ν εηζεγεηάο πξνηεέλεη πξνυπνινγηζκφ, ν 

νπνένο θηλεέηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνέρσλ πξνηΪζεσλ ησλ δχν 

επηθξαηνπζψλ αμηνινγάζεσλ. 

ε θΪζε πεξέπησζε εέλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα δηαζθαιέδεηαη φηη ν εηζεγεηάο 

δελ ηαπηέδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηά ηεο πξφηαζεο . 

 

Γ) Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο  

Ζ ηειηθά βαζκνινγέα θΪζε πξφηαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

νξηζηηθνπνηνχληαη  απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, σο θΪησζη : 

1. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ επέ ηεο 

Ϊξηζηεο  βαζκνινγέαο εέλαη έζε ά κηθξφηεξε ηνπ 20%, ηφηε ε ηειηθά 

βαζκνινγέα εέλαη ν Μ.Ο. ησλ δχν αμηνινγεηψλ. 

2. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ εέλαη πΪλσ 

απφ 20% ηφηε ε πξφηαζε αλαηέζεηαη ζε ηξέην αμηνινγεηά θαη σο νξηζηηθά 

βαζκνινγέα ζεσξεέηαη ν Μ.Ο. ησλ 2 βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλέδνπλ ηελ 

κηθξφηεξε απφθιηζε 

3. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηά πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ 

πεξέπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγάζεηο 

πξνυπνινγηζκνέ απνθιέλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, θαη απηφο ζπκπέπηεη κε ηνλ κΫζν φξν 

ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο 2 αμηνινγεηΫο πξνυπνινγηζκψλ.  

4. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηά πξνυπνινγηζκνχ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, κε δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεπηηθάο εμΫηαζεο 

πεξηπηψζεσλ κέα πξνο κέα θαη δηεχξπλζεο ηνπ αξρηθνχ δεέγκαηνο 

αλΪινγα κε ηα επξάκαηα. ε θΪζε πεξέπησζε, ν νξηζηηθνπνηνχκελνο 



 51 

πξνυπνινγηζκφο ζα θηλεέηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνέρσλ πξνηΪζεσλ ησλ 

δχν επηθξαηνπζψλ αμηνινγάζεσλ. 

εκεέσζε 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεέ νκαδηθΪ ηειηθνχο 

βαζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνχο ησλ πξνηΪζεσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 

νπνέεο απαηηεέηαη εμΫηαζε ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα. 

 

Οινθιάξσζε  αμηνιφγεζεο - βαζκνιφγεζεο 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο κε ηελ 

βνάζεηα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζπληΪζζεη πξαθηηθφ, πνπ πεξηιακβΪλεη : 

- βαζκνινγηθά θαηΪηαμε ησλ πξνηΪζεσλ.  

- γηα ηηο επηιΫμηκεο πξνηΪζεηο (φζεο δειαδά ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγέα Ϊλσ 

ηνπ 50 θαη δελ Ϋρνπλ πξνβιάκαηα επηιεμηκφηεηαο) θαηαγξΪθεηαη ιεπηνκεξψο ν 

εγθεθξηκΫλνο πξνυπνινγηζκφο θαηΪ θαηεγνξέα δαπαλψλ. 

- γηα ηηο κε επηιΫμηκεο πξνηΪζεηο ά δαπΪλεο ηε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε. 

 

Ζ ηειηθά θαηΪηαμε ησλ πξνηΪζεσλ γέλεηαη ρσξηζηΪ γηα ηηο δχν θαηεγνξέεο 

επηρεηξάζεσλ, πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο, λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε (start-up) 

επηρεηξάζεηο:   

α) Γηα ηηο 8  πεξηθΫξεηεο ηνπ ΔΠΑΝ ζπλνιηθΪ 

β) Γηα ηηο 5 πεξηθΫξεηεο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο κε βΪζε ην δηαζΫζηκν 

πξνυπνινγηζκφ θΪζε πεξηθΫξεηαο.  

Οη πξνθχπηνληεο 12 θαηΪινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηΪζεσλ, κε ηα 

πξαθηηθΪ αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβΪδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ζηνλ Τπνπξγφ ΤΠΟΗΑΝ, ε νπνέα κε Απφθαζά ηεο εληΪζζεη 

ηα Ϋξγα ζην πξφγξακκα. 

ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο ζπγθεληξσηηθάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Ϋληαμεο, 

δεκνζηεχνληαη ζηνηρεέα ησλ εγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ ζην Γηθηπαθφ ηφπν 

www.ggb.gr θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ ΔΦΓ. Αθνινχζσο 

ελεκεξψλνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη δπλεηηθνέ δηθαηνχρνη κε ζρεηηθΫο 

εγθξηηηθΫο ά απνξξηπηηθΫο επηζηνιΫο, απφ ηνλ ΔλδηΪκεζν ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο 

(ΔΦΔΠΑΔ): 

 ηελ πεξέπησζε ησλ εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ, αλαθΫξεηαη ην ηειηθψο 

εγθεθξηκΫλν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν θαζψο θαη ε αηηηνινγέα 

γηα ηηο ηπρφλ πεξηθνπΫο ζε ζρΫζε κε ηνλ ππνβαιιφκελν 

πξνυπνινγηζκφ. 

 ηελ πεξέπησζε ησλ κε εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ, αλαθΫξεηαη ν αθξηβάο 

ιφγνο απφξξηςεο. 

 Αηηάζεηο επηρεηξάζεσλ γηα ππαγσγά νη νπνέεο Ϋρνπλ απνξξηθζεέ δελ 

επαλεμεηΪδνληαη. 

Οη επηρεηξάζεηο ησλ νπνέσλ ηα αηηάκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, 

ζπκθσλνχλ πσο ε Ϋγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπΪγεηαη δεκνζέεπζε ηεο 

http://www.ggb.gr/
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επσλπκέαο ηεο εηαηξεέαο ηνπο, ηνπ ηέηινπ ηεο πξΪμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηΪινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 

ειεθηξνληθΪ (ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, 

www.antagonistikotita.gr) ά κε Ϊιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 

παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006.  

 

 

 

 

13.6 Αμηνιφγεζε ΠξνηΪζεσλ – ΚαηΪηαμε   

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ θαη ηελ Ϋληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην 

Πξφγξακκα ιακβΪλνληαη ππφςε ηα θξηηάξηα ηνπ παξαθΪησ Πέλαθα.  

ΚΪζε πξφηαζε αμηνινγεέηαη απφ δχν αμηνινγεηΫο θαη βαζκνινγεέηαη κε βΪζε ηα 

θξηηάξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. ια ηα θξηηάξηα βαζκνινγνχληαη ζε αθΫξαηα 

θιέκαθα απφ 0 Ϋσο θαη 10 θαη ζηε ζπλΫρεηα πνιιαπιαζηΪδνληαη κε ηνλ 

αληέζηνηρν ζπληειεζηά βαξχηεηαο. Ζ ηειηθά βαζκνινγέα ηεο πξφηαζεο 

πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξέσλ. Ζ κΫγηζηε 

ηειηθά βαζκνινγέα κηαο πξφηαζεο κε ηελ ρξάζε ησλ αλσηΫξσ θξηηεξέσλ εέλαη 

ην 100,00.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ θαη ηελ Ϋληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην 

Πξφγξακκα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθξηηΫο νκΪδεο θξηηεξέσλ αμηνιφγεζεο. Ζ 

πξψηε αληηζηνηρεέ ζηελ αμηνιφγεζε πξνηΪζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ππΪξρνπζεο επηρεηξάζεηο (πθηζηακΫλεο). Ζ δεχηεξε νκΪδα 

αληηζηνηρεέ ζηελ αμηνιφγεζε πξνηΪζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ πξνεξρφκελσλ 

απφ λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξάζεηο (start-up επηρεηξάζεηο).  

Οη νκΪδεο θξηηεξέσλ παξνπζηΪδνληαη ζπλνπηηθΪ ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα θαη 

αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξΪθνπο.   

 

            Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη αληέζηνηρνη ζπληειεζηΫο 

βαξχηεηαο 

 

Βαζκνινγνχκελα Κξηηάξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθά βαξχηεηα 

(Η) ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
ρεηηθά 

βαξχηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηάξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα ηξηεηέα πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξφηαζεο 
50% 

1 Ρπζκφο κεηαβνιάο θχθινπ εξγαζηψλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 3εηέα 10% 

2 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβΫζεσλ θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα ηξηεηέα  
10% 

http://www.antagonistikotita.gr/
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3 Πνζνζηφ εμαγσγψλ (κΫζνο φξνο) επέ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα 
10% 

4 Μεηαβνιά απαζρφιεζεο 10% 

5 ΚαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο - Δπέπεδν νξγΪλσζεο θαη 
ζηειΫρσζεο 

10% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηάξηα σο πξνο ηνλ ραξαθηάξα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 
50% 

6 Πξσηνηππέα / Καηλνηνκέα (Σερλνινγηθά ά Με Σερλνινγηθά) 

πνπ επεξεΪδεη ζεκαληηθΪ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο  

15% 

7 Πξνθχπηνληα νθΫιε (αληαγσληζηηθφηεηα επηρεέξεζεο, 

πεξηβΪιινλ, ηνπηθά αλΪπηπμε) 
30% 

8 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ επΫλδπζεο 5% 

(Β) ΝΔΔ ΚΑΗ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
ρεηηθά 

βαξχηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηάξηα αμηνπηζηέαο επηρεηξεκαηηθνχ θνξΫα θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ  
50% 

1 Καηαιιειφηεηα Ϋδξαο (πεξηνρά εγθαηΪζηαζεο) 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 
ΝΑΗ /ΟΥΗ 

2 Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξΫα (εθπαέδεπζε – 

εκπεηξέα) 
20% 

3 Βησζηκφηεηα ζρεδένπ (ζπλεθηηκΪηαη ζεηηθΪ ηπρφλ ππΪξρνπζα 

θεξδνθνξέα) 
30% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηάξηα σο πξνο ηνλ ραξαθηάξα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδένπ  
50% 

4 Πξσηνηππέα / Καηλνηνκέα (Σερλνινγηθά ά Με Σερλνινγηθά) 

πνπ επεξεΪδεη ζεκαληηθΪ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο  

15% 

5 Πξνθχπηνληα νθΫιε (αληαγσληζηηθφηεηα επηρεέξεζεο, 

πεξηβΪιινλ, ηνπηθά αλΪπηπμε) 
30% 

6 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ επΫλδπζεο 5% 

 

ιεο νη πξνηΪζεηο πνπ βΪζεη ησλ παξαπΪλσ θξηηεξέσλ θαη ζπληειεζηψλ 

ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγέα απφ (50,0) θαη Ϊλσ κεηΪ ηελ εθαξκνγά αλΪινγσλ 

νκΪδσλ θξηηεξέσλ εέλαη θαη‘ αξράλ επηιΫμηκεο κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Γελ ζα ππΪξρνπλ επηιαρνχζεο πξνηΪζεηο.  

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ. 
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(Η) ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Κπιηήπια ωρ ππορ ηιρ επιδόζειρ ηηρ επισείπηζηρ καηά ηην ηελεςηαία 

ηπιεηία ππιν ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ 

 

Κξηηάξην 1: Ρπζκφο κεηαβνιάο θχθινπ εξγαζηψλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 3εηέα 

Ρ =(πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ Ϋηνπο– πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο θαη 

ΜΡ εέλαη ν κΫζνο φξνο ησλ Ρ γηα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα. Γηα επηρεηξάζεηο πνπ 

ηδξχζεθαλ ην 2007 ν κΫζνο φξνο ησλ Ρ ζα εέλαη γηα ηελ ηειεπηαέα δηεηέα.  

  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΡ εέλαη -100%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α1 

= 0.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΡ εέλαη +50%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α1 = 

10. 

Γηα ηηο ελδηΪκεζεο ηηκΫο ηνπ δεέθηε ΜΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξένπ 

πξνζδηνξέδεηαη γξακκηθΪ απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+Ρ)x10/1,5.  

 

Κξηηάξην 2: Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβΫζεσλ θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα 3εηέα 

Κ = (ΚΫξδε πξν θφξσλ θαη απνζβΫζεσλ)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη 

ΜΚ εέλαη ν κΫζνο φξνο ησλ Κ γηα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα. Γηα επηρεηξάζεηο πνπ 

ηδξχζεθαλ ην 2007 ν κΫζνο φξνο ησλ Κ ζα εέλαη γηα ηελ ηειεπηαέα δηεηέα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΚ εέλαη 0%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α2 = 5.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΚ εέλαη +50%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α2 = 

10. 

Γηα ηηο ελδηΪκεζεο ηηκΫο ηνπ δεέθηε ΜΚ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξένπ 

πξνζδηνξέδεηαη γξακκηθΪ απφ ηνλ ηχπν Α2 = (10xΔ)+5.  

 

Κξηηάξην 3: Πνζνζηφ εμαγσγψλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 3εηέα 

Δ = (ΔμαγσγΫο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη ΜΔ εέλαη ν κΫζνο φξνο ησλ 

Δ γηα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα. Γηα επηρεηξάζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2007 ν κΫζνο 

φξνο ησλ Δ ζα εέλαη γηα ηελ ηειεπηαέα δηεηέα. 

  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΔ εέλαη 0%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α3 = 5.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ε ηηκά ηνπ δεέθηε ΜΔ εέλαη +25%, ηέζεηαη ν βαζκφο Α3 = 

10. 

Γηα ηηο ελδηΪκεζεο ηηκΫο ηνπ δεέθηε ΜΔ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξένπ 

πξνζδηνξέδεηαη γξακκηθΪ απφ ηνλ ηχπν Α3 = (20xΔ)+5.  

 

Κξηηάξην 4: Μεηαβνιά Απαζρφιεζεο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 3εηέα 

ΜΑ = χλνιν εξγαδφκελσλ 2009 - χλνιν εξγαδφκελσλ 2007 (ζε ΔΜΔ) 
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Γηα εηαηξεέεο πνπ απαζρνινχλ Ϋσο θαη 10 εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  1 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

1  ΜΑ ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξεέεο πνπ απαζρνινχλ απφ 10 Ϋσο θαη 20 εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  2 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

2  ΜΑ ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξεέεο πνπ απαζρνινχλ πΪλσ απφ 20 εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΜΑ  0 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  3 ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

3  ΜΑ ηέζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

 

 

Κξηηάξην 5 : ΚαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο - Δπέπεδν νξγΪλσζεο & 

ζηειΫρσζεο 

 

5.1 Δπέπεδν νξγΪλσζεο ηεο επηρεέξεζεο. 

1. Τθέζηαηαη ζαθΫο νξγαλφγξακκα επηρεέξεζεο , φπνπ θαέλεηαη πνηνο 

ζπλεξγΪδεηαη κε πνηφλ θαη πιάξεο επηθνηλσληαθά ξνά απφ θΪησ 

πξνο ηα Ϊλσ θαη αληέζηξνθα; 

2. ΤπΪξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο; 

3. ΤπΪξρεη ζε ηζρχ Ϊιιν πηζηνπνηεηηθφ δηαρεέξηζεο; 

4. ΤπΪξρεη θαη ιεηηνπξγεέ S/W θαηαγξαθάο θαη επεμεξγαζέαο 

δεδνκΫλσλ, ηνπιΪρηζηνλ ζε επέπεδα  πξνζσπηθνχ, πσιάζεσλ, 

ινγηζηεξένπ, θαζψο θαη  αληέζηνηρν δέθηπν; 

 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

5.2 ΔπΪξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηελ κφξθσζε θαη ηελ 

εμεηδέθεπζε ζε ζρΫζε κε ην εέδνο ηεο επηρεέξεζεο. 

1. ΤπΪξρνπλ ηνπιΪρηζηνλ δχν ζηειΫρε ηεο Γηνέθεζεο ηεο κνλΪδαο (π.ρ. 

Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληάο, Τπεχζπλνο παξαγσγάο, 

Τπεχζπλνο marketing – πσιάζεσλ, Τπεχζπλνο κεραλνξγΪλσζεο) 
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κε δξαζηεξηνπνέεζε ζην παξφλ αληηθεέκελν γηα δηΪζηεκα Ϊλσ ησλ 10 

εηψλ; 

2. Σν 50% ηνπιΪρηζηνλ ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο επηρεέξεζεο  Ϋρεη εκπεηξέα 

κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ; 

3. Σν 15% ηνπιΪρηζηνλ ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο επηρεέξεζεο  Ϋρεη πηπρέν 

ΑΔΗ ά ΣΔΗ; 

4. πκκεηνρά εξγαδνκΫλσλ ζε δχν ζεκηλΪξηα θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα 

ά/θαη ζπκκεηνρά ζηειερψλ δηνέθεζεο ζε Ϋλα ζεκηλΪξην θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα ηξηεηέα; 

 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

5.3 Δπελδχζεηο ηειεπηαέαο πεξηφδνπ (2004- ζάκεξα, επηδνηνχκελεο 

θαη ηδησηηθΫο) 

1. Ο ιφγνο «ζχλνιν απνζβΫζεσλ ηξηεηέαο/ κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηξηεηέαο» εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,20(ά 20%); 

2. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη εληαρζεέ ζε Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ Ϋξγν θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ηνπ Γ΄ΚΠ απφ 1-1-2004 Ϋσο 31-12-2008; 

3. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη εληαρζεέ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο  Ϋξγα θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ηνπ Γ΄ΚΠ απφ 1-1-2004 Ϋσο 31-12-2008; 

4. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη πΪξεη απφ ηξΪπεδα Ϋλα επελδπηηθφ δΪλεην απφ 1-1-

2004 Ϋσο 31-12-2008; 

 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

5.4 Δκπεηξέα – Σερλνγλσζέα επηρεέξεζεο 

1. Γξαζηεξηνπνηεέηαη ε επηρεέξεζε ζην παξφλ αληηθεέκελν γηα δηΪζηεκα 

Ϊλσ ησλ 5 εηψλ ; 
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2. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηρεέξεζε πξΪμεηο αγνξΪο 

ηερλνγλσζέαο, κεηαθνξΪο ά απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξάζεο 

ηερλνγλσζέαο ; 

3. ΤπΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλεο επξεζηηερλέεο ζην φλνκα ηεο επηρεέξεζεο; 

 

2-3 ΝΑΗ = 2 

1 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

5.5  ΔμσζηξΫθεηα επηρεέξεζεο  

1. Τθέζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρεέξεζεο απφ ηνλ νπνέν 

παξΫρνληαη πιεξνθνξέεο γηα ηελ επηρεέξεζε θαη ζηνηρεέα 

επηθνηλσλέαο; (λα δεισζεέ) 

2. Τθέζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρεέξεζεο, κΫζσ ηνπ νπνένπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξΪμεηο e-bussiness; 

3. Δπηβεβαηψλεηαη ε ζπκκεηνρά ζε κέα ά πεξηζζφηεξεο εθζΫζεηο θαηΪ 

ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα; 

4. Δπηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδέσλ – prospectus 

ηεο επηρεέξεζεο; 

 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ B: Κπιηήπια ωρ ππορ ηον σαπακηήπα, ηην ποιόηηηα και ηην βιωζιμόηηηα 

ηος επενδςηικού ζσεδίος 

 

Κξηηάξην 6: Πξσηνηππέα / Καηλνηνκέα (Σερλνινγηθά ά Με Σερλνινγηθά) 

πνπ επεξεΪδεη ζεκαληηθΪ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

 

Αμηνινγεέηαη κε βΪζε ηηο αθφινπζεο εξσηάζεηο: 
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ΔΡΧΣΖΖ 1: πκπιεξψλνληαο ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ, επηζεκΪλαηε ηα 

ζεκεέα φπνπ θαηΪ ηε γλψκε ζαο εθδειψλεηαη ε πξσηνηππέα / θαηλνηνκέα απηά, 

αηηηνινγψληαο ηελ επηζάκαλζά ζαο. Αλ γηα ηελ θαηλνηνκέα απηά, δηαζΫηεηε 

παηΫληα, δειψζηε ην, παξαζΫηνληαο θαη ηα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

εκεέα εθδάισζεο θαηλνηνκέαο Δπηζάκαλζε         

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 

ΟκΪδα Α. Δηζαγσγά ζηελ αγνξΪ ελφο λΫνπ ά 

ζεκαληηθΪ βειηησκΫλνπ ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθΪ, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, 

ην ελζσκαησκΫλν ινγηζκηθφ ά Ϊιια κε πιηθΪ 

ζπζηαηηθΪ, πξνηηζΫκελεο ρξάζεηο ά ηε θηιηθφηεηα 

πξνο ηνλ ρξάζηε πξντφληνο (πιηθνχ αγαζνχ ά 

ππεξεζέαο). Οη κεηαβνιΫο θαζαξΪ αηζζεηηθάο 

θχζεσο δελ πεξηιακβΪλνληαη. 

  

 

ΟκΪδα Β. Δηζαγσγά ζηηο ιεηηνπξγέεο ηεο 

επηρεέξεζεο κέαο λΫαο ά ζεκαληηθΪ βειηησκΫλεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο, κεζφδνπ παξνράο θαη 

δηαλνκάο ά δηαδηθαζέαο ππνζηάξημεο γηα ηα αγαζΪ 

ά ηηο ππεξεζέεο. Σν απνηΫιεζκα ηεο δηαδηθαζέαο 

ζα πξΫπεη λα εέλαη ζεκαληηθφ ζε ζρΫζε κε ηνλ 

φγθν ηεο παξαγσγάο, ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ά ην θφζηνο παξαγσγάο θαη δηαλνκάο. 

ΚαζαξΪ νξγαλσηηθΫο ά δηνηθεηηθΫο κεηαβνιΫο δελ 

πεξηιακβΪλνληαη. 

  

 

ΔΡΧΣΖΖ 2 : πκπιεξψλνληαο ηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, πεξηγξΪςηε 

καο ην ηζηνξηθφ ηεο θαηλνηνκέαο κΫρξη ζάκεξα. 

α) χληνκε αλΪιπζε ηεο πξνΫιεπζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξσηνηππέαο / 

θαηλνηνκέαο  

 

ΠεγΫο ΠξνΫιεπζεο 
Δπηζάκαλζε 

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 

ΑλαθΪιπςε ηερλνινγηθνχ ά κε ραξαθηάξα δηθά 

ζαο ά Ϊιινπ πξνζψπνπ πνπ ηΫζεθε ζηε δηΪζεζά 

ζαο 

  

ΑπνηΫιεζκα λΫσλ ηερλνινγηθψλ εμειέμεσλ   

ΑπνηΫιεζκα λΫσλ ζπλδπαζκψλ ππαξρνπζψλ 

ηερλνινγηψλ 
  

Γλψζεηο ζαο πνπ απνθηάζεθαλ ζηελ πξΪμε   

χιιεςε ζρεηηθάο ηδΫαο(δηθάο ζαο ά Ϊιινπ   



 59 

πξνζψπνπ πνπ ηΫζεθε ζηε δηΪζεζά ζαο) 

 

β) ΔλΫξγεηεο σξέκαλζεο (ζπζηεκαηηθφηεξεο εμΫηαζεο π.ρ. ηνπ θφζηνπο, ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ απνηειεζκΪησλ εθαξκνγάο ηεο θαηλνηνκέαο) . 

 

ΔλΫξγεηα Χξέκαλζεο Δπηζάκαλζε 

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 

Τινπνέεζε δηαδηθαζηψλ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο 

απφ εηδηθφ πξνο ηνχην θνξΫα 

  

Τινπνέεζε δηαδηθαζηψλ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο 

απφ εζΪο 

  

Πξαγκαηνπνέεζε δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηάξα 

  

Πξαγκαηνπνέεζε δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ 

εκπεηξηθνχ ραξαθηάξα 

  

Πξαγκαηνπνέεζε ζθΫςεσλ θαη απιψλ 

ππνινγηζκψλ ρσξέο δνθηκΫο θαη κεηξάζεηο. 

  

 

ΔΡΧΣΖΖ 3 : ε πνην βαζκφ θαη ζε πνην νηθνλνκηθφ ρψξν ε  θαηλνηνκέα απηά 

εέλαη πξσηφηππε γηα ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ θιΪδνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηεέζηε; 

Δμεγάζαηε.  

 

Πξσηνηππέα 
Δπηζάκαλζε 

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 

Γελ εέλαη πξσηφηππε, νχηε ζηελ ΔιιΪδα, νχηε 

δηεζλψο 

  

Δέλαη πξσηφηππε ζηελ ΔιιΪδα κφλν   

Δέλαη πξσηφηππε ζηελ ΔιιΪδα θαη δηεζλψο   

 

ΔΡΧΣΖΖ 4 : Πνηνο ν βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο ησλ ηερληθψλ-πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο (σλ) ά «θαηλνηφκνπ» 

ππεξεζέαο (ψλ) σο πξνο ην πξντφλ ά νκΪδα πξντφλησλ ά σο πξνο ηελ 

ππεξεζέα (ζηεο) πνπ ζηνρεχεη λα αληηθαηαζηάζεη γηα κηα ά πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγΫο;  

Δμεγάζαηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ. 

 

 

Βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο  ηερληθψλ-πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» 

πξντφληνο ά ππεξεζέαο ζε ζρΫζε κε ηα 

πθηζηΪκελα 

 

Δπηζάκαλζε 

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 
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Μηθξφο   

Αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο   

ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο   

 

ΔΡΧΣΖΖ 5 : Πνένο ν βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο(σλ) ά «θαηλνηφκνπ» 

ππεξεζέαο (ψλ) σο πξνο ην πξντφλ ά νκΪδα πξντφλησλ ά σο πξνο ηελ 

ππεξεζέα (ζηεο) πνπ ζηνρεχεη λα αληηθαηαζηάζεη γηα κηα ά πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγΫο; 

 Δμεγάζαηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ. 

 

Βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» 

πξντφληνο ά ππεξεζέαο ζε ζρΫζε κε ηα 

πθηζηΪκελα 

 

Δπηζάκαλζε 

(√) 

Αηηηνιφγεζε 

- Πεξηγξαθά 

Μηθξφο   

Αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο   

ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο   

 

 

 

2. ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ  ΣΟΤ 

Απφ ην πεξηερφκελν ησλ απαληάζεσλ, ν αμηνινγεηάο δηακνξθψλεη 

ηεθκεξησκΫλα ηελ Ϊπνςά ηνπ θαη βαζκνινγεέ αλαιφγσο, Ϊζρεηα απφ ηελ 

Ϊπνςε πνπ δηαηππψλεη ν επελδπηάο.  

Με ηελ απΪληεζε ηεο 1εο εξψηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, γέλεηαη πεξηγξαθά 

ηεο πξνηεηλφκελεο θαηλνηνκέαο θαη ν αμηνινγεηάο απνθηΪ πξψηε αληέιεςε γηα 

ην βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο ηνπ εγρεηξάκαηνο. 

Οη απαληάζεηο ησλ επφκελσλ 5 εξσηάζεσλ αληηζηνηρνχλ ζηα 5 αληέζηνηρα 

ππνθξηηάξηα. ΚΪζε ππνθξηηάξην βαζκνινγεέηαη κε 2, 1 ά 0, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγέεο πνπ αθνινπζνχλ (κΫγηζηε βαζκνινγέα 10 βαζκνέ). 

Αλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ζπγθεληξσζεέ βαζκφο κηθξφηεξνο ηνπ 5, ζεσξεέηαη φηη 

ην εγρεέξεκα δελ απνηειεέ θαηλνηνκέα θαη ν βαζκφο πνπ ηέζεηαη ζην ζρεηηθφ 

θξηηάξην ζπλνιηθΪ εέλαη 0. 

 

Τπνθξηηάξην 6.1: Δληνπηζκφο θαη΄ αξράλ χπαξμεο θαηλνηνκέαο θαη 

θαηεγνξηνπνέεζά ηεο 
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ΔμεηΪδνληαη ε θαη αξράλ χπαξμε θαηλνηνκέαο θαη ηα ζεκεέα εθδάισζεο ηεο 

(ΟκΪδεο Α θαη Β ηεο εξψηεζεο 1). Κξέζηκεο Ϋλλνηεο εθεέλεο ηνπ «λΫνπ» ά ηνπ 

«ζεκαληηθΪ κεηαβαιιφκελνπ». 

 Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν επελδπηάο πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη 

θαηνρπξσκΫλε επξεζηηερλέα (παηΫληα). 

 Σέζεηαη βαζκφο 1, ν αμηνινγεηάο απνδΫρεηαη ηελ θαη αξράλ χπαξμε 

θαηλνηνκέαο ηεο νκΪδαο Α ά ηεο νκΪδαο Β. 

 Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο δελ απνδΫρεηαη ηελ θαη αξράλ 

χπαξμε θαηλνηνκέαο ζε θακέα νκΪδα. 

 

Τπνθξηηάξην 6.2: ΠξνΫιεπζε- σξέκαλζε 

ΔμεηΪδεηαη ε πεηζηηθφηεηα - αμηνπηζηέα ηεο πξνΫιεπζεο ηεο θαηλνηνκηθάο 

εθαξκνγάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ επεμεξγαζέαο ηεο ηδΫαο. 

Σν θξηηάξην εέλαη πνηνηηθφ θαη επηδΫρεηαη πνιιΫο θαη δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ αμηνινγεηά επηθεληξψλεηαη ζηα εμάο ζεκεέα: 

Αλ ν ππνςάθηνο επηρεηξεκαηέαο πξνηεέλεη πξνο εθαξκνγά κηα γλάζηα θαηλνηφκν 

ηδΫα πνπ πξνάιζε απφ ηηο πεγΫο πξνΫιεπζεο ηνπ πέλαθα Α θαη δελ απνηειεέ 

ηππηθά αληηγξαθά. 

Αλ ν ππνςάθηνο επηρεηξεκαηέαο Ϋρεη αζρνιεζεέ ζπζηεκαηηθΪ κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο πξνηεηλφκελεο θαηλνηνκέαο, ψζηε λα δηαζΫηεη ηελ αλαγθαέα σξηκφηεηα γηα 

ηελ εθαξκνγά ηεο.   

ΣππηθΪ βΫιηηζηε απΪληεζε ζεσξεέηαη ε ηερλνινγηθά αλαθΪιπςε γηα ηελ νπνέα 

Ϋρνπλ  εθαξκνζηεέ δηαδηθαζέεο Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο. κσο, ζα κπνξνχζαλ 

λα εέλαη απφιπηα πεηζηηθΫο θαη απαληάζεηο Ϊιισλ κνξθψλ. 

 Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο 

πξνΫιεπζεο ηεο θαηλνηνκηθάο ηδΫαο, θαη ηε ζπζηεκαηηθά ελαζρφιεζε 

ηνπ επελδπηά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο ηεο. Ο βαζκφο ηέζεηαη θαη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππΪξρεη παηΫληα.  

 Σέζεηαη βαζκφο 1, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο 

πξνΫιεπζεο ηεο θαηλνηνκηθάο ηδΫαο  κφλν. 

 Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο δελ πεέζεηαη γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο 

πξνΫιεπζεο ηεο θαηλνηνκηθάο ηδΫαο, νχηε γηα ηε ζπζηεκαηηθά 

ελαζρφιεζε ηνπ επελδπηά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο ηεο  

 

Τπνθξηηάξην 6.3: Πξσηνηππέα 

ΔμεηΪδεηαη ε πξσηνηππέα ηεο πξνηεηλφκελεο θαηλνηνκέαο γηα ηηο επηρεηξάζεηο 

ηνπ θιΪδνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ν επελδπηάο. πγθεθξηκΫλα αμηνινγεέηαη ε 

πξσηνηππέα σο εμάο : 

 Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν αμηνινγεηάο απνδΫρεηαη ηελ χπαξμε 

πξσηνηππέαο ζηελ ΔιιΪδα  θαη Γηεζλψο  

 Σέζεηαη βαζκφο 1, αλ ν αμηνινγεηάο απνδΫρεηαη ηελ χπαξμε 

πξσηνηππέαο ζηελ ΔιιΪδα. 
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 Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο δελ απνδΫρεηαη ηελ χπαξμε 

πξσηνηππέαο. 

 

Τπνθξηηάξην 6.4: Σερληθά - πνηνηηθά δηαθνξνπνέεζε 

Αμηνινγεέηαη ν βαζκφο ά ην επέπεδν δηαθνξνπνέεζεο ησλ ηερληθψλ/ 

ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο(σλ) ά 

«θαηλνηφκνπ» ππεξεζέαο (ψλ) σο πξνο ην πξντφλ ά νκΪδα πξντφλησλ ά σο 

πξνο ηελ ππεξεζέα (ζηεο) πνπ ζηνρεχεη λα αληηθαηαζηάζεη γηα κηα ά 

πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκΫλεο εθαξκνγΫο. Σα επέπεδα δηαθνξνπνέεζεο θαη ε 

αληέζηνηρε βαζκνιφγεζε Ϋρνπλ σο εμάο:   

 Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο, εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο 

 Σέζεηαη βαζκφο 1, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο  εέλαη αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο 

 Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο  εέλαη Μηθξφο 

 

Τπνθξηηάξην 6.5: Οηθνλνκηθά δηαθνξνπνέεζε / Δκπνξηθά Απνδνρά  

Αμηνινγεέηαη ν βαζκφο ά ην επέπεδν δηαθνξνπνέεζεο ησλ  νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο(σλ) ά «θαηλνηφκνπ» 

ππεξεζέαο(ψλ) σο πξνο ην πξντφλ ά νκΪδα πξντφλησλ ά σο πξνο ηελ 

ππεξεζέα(ζηεο) πνπ ζηνρεχεη λα αληηθαηαζηάζεη γηα κηα ά πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγΫο. ρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαθνξνπνέεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, εμεηΪδεηαη ε Ϊκεζε επέδξαζε ηεο δηαθνξνπνέεζεο επέ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειΫζκαηνο, θαζψο θαη ε πξνζηηζΫκελε αμέα πνπ δεκηνπξγεέηαη 

ζην πξντφλ ά ζηελ ππεξεζέα ά ζηελ επηρεέξεζε απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ηεο 

θαηλνηνκέαο. Σα επέπεδα δηαθνξνπνέεζεο θαη ε αληέζηνηρε βαζκνιφγεζε Ϋρνπλ 

σο εμάο:   

 Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο, εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο 

 Σέζεηαη βαζκφο 1, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο  εέλαη αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο 

 Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην επέπεδν 

δηαθνξνπνέεζεο  εέλαη Μηθξφο 

 

Τπνθξηηάξην 6.6:  Δκπνξηθά Απνδνρά ηνπ εγρεηξάκαηνο  

Δηδηθφηεξα εμεηΪδνληαη: 

 Βαζκφο εμαζθΪιηζεο πψιεζεο, δηΪζεζεο ά ρξάζεο ηνπ πξντφληνο, 

ππεξεζέαο  / δηεξγαζέαο (π.ρ. χπαξμε πξνζπκθψλσλ ζπλεξγαζηψλ, 

ρξάζεο ά δηΪζεζεο ά  δηαλνκάο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ / δηεξγαζηψλ).  

 ΜΫγεζνο αγνξΪο – ζηφρνπ.  

 πλζάθεο αληαγσληζκνχ 
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 Όπαξμε ά φρη εκπνδέσλ εηζφδνπ (entry barriers). 

o Σέζεηαη βαζκφο 2, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην 

επέπεδν εκπνξηθάο απνδνράο , εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ 

o Σέζεηαη βαζκφο 1, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην 

επέπεδν εκπνξηθάο απνδνράο, εέλαη αμηφινγν, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθφ 

o Σέζεηαη βαζκφο 0, αλ ν αμηνινγεηάο πεέζεηαη φηη ν βαζκφο ά ην 

επέπεδν εκπνξηθάο απνδνράο, εέλαη  Μηθξφ ά δελ εμαζθαιέδεηαη.  

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 6 : ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

Α/Α Τπνθξηηάξην ΒΑΘΜΟ 

6.1 
Δληνπηζκφο θαη΄ αξράλ χπαξμεο θαηλνηνκέαο θαη 

θαηεγνξηνπνέεζά ηεο 
 

6.2 ΠξνΫιεπζε- σξέκαλζε  

6.3 Πξσηνηππέα  

6.4 Σερληθά- πνηνηηθά δηαθνξνπνέεζε  

6.5 Οηθνλνκηθά δηαθνξνπνέεζε  

6.6 Δκπνξηθά Απνδνρά ηνπ εγρεηξάκαηνο  

 
ΤΝΟΛΟ-ΒΑΘΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ Β6 

(Θα εέλαη εέηε ≥5, εέηε 0) 
 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 7 : Πξνθχπηνληα νθΫιε (αληαγσληζηηθφηεηα επηρεέξεζεο, 

πεξηβΪιινλ, ηνπηθά αλΪπηπμε)   

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 7-ΚΑΛΤΦΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1 εκαληηθά βειηέσζε πνηφηεηαο πξντφλησλ   

2 
εκαληηθά βειηέσζε πνηφηεηαο δηαδηθαζηψλ-
ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο 

 
 

3 Αμηνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγά   

4 
Αμηνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ινηπΫο 
ιεηηνπξγέεο 

  

5 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο   

6 Αχμεζε παξαγσγηθάο δπλακηθφηεηαο   

7 εκαληηθά κεέσζε θφζηνπο παξαγσγάο    



 64 

8 
εκαληηθά κεέσζε θφζηνπο ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ 
πιελ  παξαγσγάο  

 
 

9 
Αχμεζε επειημέαο ζε εέδε θαη κνξθΫο 
παξαγφκελσλ πξντφλησλ  

 
 

10 Αχμεζε ηεο εζσηεξηθάο πξνζηηζΫκελεο αμέαο   

11 Αχμεζε εμσζηξΫθεηαο ηεο επηρεέξεζεο   

12 Αχμεζε εμαγσγψλ   

13 
Βειηέσζε ζπλζεθψλ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο 
ησλ εξγαδνκΫλσλ 

  

14 
Μεέσζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ά 
ζπλΫρηζε δηαηάξεζεο θαηΪζηαζεο κεδεληθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ  επηπηψζεσλ 

  

15 Δμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο   

16 
πκβνιά ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε κε αμηνπνέεζε  
ηνπηθψλ πξντφλησλ, ά δεμηνηάησλ 

 
 

ε θΪζε ππνθξηηάξην ν αμηνινγεηάο ηνπνζεηεέηαη κε ΝΑΗ ά κε ΟΥΗ . 

Ζ βαζκνιφγεζε γέλεηαη σο εμάο : 

Απφ 12 ΝΑΗ θαη Ϊλσ, ηέζεηαη βαζκφο 10. 

11 ΝΑΗ=9 

10 ΝΑΗ=8 

9 ΝΑΗ=7 

8 ΝΑΗ=6 

7 ΝΑΗ=5 

6 ΝΑΗ=4 

5 ΝΑΗ=3 

3-4 ΝΑΗ=2 

1-2 ΝΑΗ=1 

0 ΝΑΗ=0 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 8 : Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο επΫλδπζεο   

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

8.1 

Πνην ην επέπεδν ηεθκεξέσζεο (κε 

ζηνηρεέα) ησλ δεινχκελσλ ζηελ 

πξφηαζε γηα ηελ ππΪξρνπζα 

Πνιχ θαιφ=2 

ΜΫηξην=1 

ΑλεπαξθΫο=0 
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θαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο; 

8.2 

Πνην ην επέπεδν αλΪιπζεο ηνπ ξφινπ 

θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο θΪζε ζηνηρεένπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (πιηθνχ ά 

Ϊπινπ) ηεο επΫλδπζεο; 

Απνιχησο επαξθΫο=2 

ΜΫηξην=1 

ΑλεπαξθΫο=0 

8.3 

Πνηνο ν βαζκφο θΪιπςεο θΪζε δαπΪλεο 

κε ζαθεέο πξνζθνξΫο –  manuals 

/prospectus φπνπ απαηηεέηαη - κε 

εκεξνκελέα, ππνγξαθά θαη  ζθξαγέδα 

ηνπ πξνκεζεπηά ; 

Πνιχ θαιφο=2 

ΜΫηξηνο=1 

Αλεπαξθάο=0 

8.4 

Οη πξνηεηλφκελεο δαπΪλεο εέλαη 

επηιΫμηκεο θαη ζσζηΪ 

θαηεγνξηνπνηεκΫλεο; Κξέλνληαη φηη δε 

ρξεηΪδεηαη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθΫο 

πεξηθνπΫο (π.ρ. Ϊλσ ηνπ 20%);  

ΝΑΗ=2 

ΟΥΗ=0 

8.5 

ΤπΪξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο 

νξγαλσηηθΫο αιιαγΫο, αλΪπηπμε λΫσλ 

ηκεκΪησλ, πξφζιεςε εμεηδηθεπκΫλνπ 

πξνζσπηθνχ κεηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ζρεδένπ; 

ΝΑΗ=2 

ΟΥΗ=0 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ Β8  

 

 

πλνιηθά βαζκνινγέα ζε θιέκαθα 100 βαζκψλ κε αθξέβεηα 2νπ δεθαδηθνχ  

 

πλνιηθά βαζκνινγέα = 

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

0 

 

 

 

(ΗΗ) ΝΔΔ ΚΑΗ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Κξηηήξηα αμηνπηζηίαο επηρεηξεκαηηθνύ θνξέα θαη 

επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Κξηηάξην 1: Καηαιιειφηεηα Ϋδξαο (πεξηνρά εγθαηΪζηαζεο) 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 
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Θα πξΫπεη ε πξνβιεπφκελε ζΫζε ηεο λΫαο επηρεέξεζεο λα κε βξέζθεηαη ζε 

πεξηνρά πνπ δελ επηηξΫπεηαη εμ αξράο ε εγθαηΪζηαζε, κε βΪζε ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαέζην. Σν θξηηάξην βαζκνινγεέηαη κε ΝΑΗ/ΟΥΗ. 

 

Κξηηάξην 2: Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξΫα (εθπαέδεπζε – 

εκπεηξέα) 

 

Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε 

θνξΫα.  ΔμεηΪδεηαη:  

A. Δπέπεδν Δθπαέδεπζεο  

B. Δξγαζηαθά Δκπεηξέα  

C. Δπηζηεκνληθφ Έξγν 

 

 

 

 

 

Α :  ΜεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο: 4,0 

       Αλψηαηε Δθπαέδεπζε (ΣΔΗ, ΑΔΗ): 3,0  

       Αλψηεξε Δθπαέδεπζε (π.ρ.ΗΔΚ): 2,0, 

       Λχθεην: 1,5,  

       Βαζηθά Δθπαέδεπζε: 1,0.   

Β: ΠΪλσ απφ 10 Ϋηε θαη πλαθάο κε ην  

     αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ: 4,0   

     Απφ 5-10 Ϋηε θαη πλαθάο κε ην 

     αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ: 3,5   

     Απφ 0-5 Ϋηε θαη πλαθάο κε ην 

     αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ: 3,0   

     ΠΪλσ απφ 10 Ϋηε θαη Με πλαθάο: 3,0  

     Απφ 5-10 Ϋηε θαη Με πλαθάο κε ην 

     αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ: 2,5   

     Απφ 0-5 Ϋηε θαη Με πλαθάο κε ην 

     αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ: 2,0   

     Υσξέο εκπεηξέα / ρσξέο ηεθκεξέσζε: 0 

C: ΤπΪξρνλ θαη ζπλαθΫο: 2,0 

      ΤπΪξρνλ κε ζπλαθΫο: 1,0 

      Γελ ππΪξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: (0) 

 

 

Κξηηάξην 3: Βησζηκφηεηα ζρεδένπ (ζπλεθηηκΪηαη ζεηηθΪ ηπρφλ ππΪξρνπζα 

θεξδνθνξέα) 

ΔμεηΪδνληαη:  

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

3.1 

Σεθκεξέσζε εκπνξηθψλ ζηφρσλ. Σπρφλ 

ππΪξρνπζα ζεηηθά θεξδνθνξέα κηαο 

λΫαο επηρεέξεζεο λα ιεθζεέ ζεηηθΪ 

ππφςε.  

Πνιχ θαιά ηεθκεξέσζε = 2 

ΜΫηξηα ηεθκεξέσζε =1 

Αλεπαξθάο ηεθκεξέσζε =0 

3.2 
Σεθκεξέσζε ηξφπνπ πξνβνιάο, 

δηαλνκάο θαη δηαθάκηζεο 

Πνιχ θαιά ηεθκεξέσζε = 2 

ΜΫηξηα ηεθκεξέσζε =1 

Αλεπαξθάο ηεθκεξέσζε =0 

3.3 Σεθκεξέσζε γηα ην βαζκφ εμαζθΪιηζεο Πνιχ θαιά ηεθκεξέσζε = 2 
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πψιεζεο, δηΪζεζεο ά ρξάζεο ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζέαο (π.ρ. χπαξμε 

πξνζπκθψλσλ ζπλεξγαζηψλ, ρξάζεο ά 

δηΪζεζεο ά δηαλνκάο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ). 

ΜΫηξηα ηεθκεξέσζε =1 

Αλεπαξθάο ηεθκεξέσζε =0 

3.4 
Σεθκεξέσζε γηα ηελ πξνβιεπφκελε 

δηεέζδπζε ζηελ αγνξΪ  

Πνιχ θαιά ηεθκεξέσζε = 2 

ΜΫηξηα ηεθκεξέσζε =1 

Αλεπαξθάο ηεθκεξέσζε =0 

3.5 

Σεθκεξέσζε γηα ηηο ζπλζάθεο 

αληαγσληζκνχ, ηελ χπαξμε ά φρη 

εκπνδέσλ εηζφδνπ (entry barriers) θαη 

κΫηξα αληηκεηψπηζάο ηνπο 

Πνιχ θαιά ηεθκεξέσζε = 2 

ΜΫηξηα ηεθκεξέσζε =1 

Αλεπαξθάο ηεθκεξέσζε =0 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ Β3  

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: Κξηηήξηα ωο πξνο ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Σν θξηηάξην 4 «Πξσηνηππέα / Καηλνηνκέα (Σερλνινγηθά ά Με Σερλνινγηθά) πνπ 

επεξεΪδεη ζεκαληηθΪ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο» εέλαη αληέζηνηρν 

κε ην θξηηάξην 6 ηεο ΟκΪδαο Β γηα ηηο πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο.  

Σν θξηηάξην 5 «Πξνθχπηνληα νθΫιε (αληαγσληζηηθφηεηα επηρεέξεζεο, 

πεξηβΪιινλ, ηνπηθά αλΪπηπμε)» εέλαη αληέζηνηρν κε ην θξηηάξην 7 ηεο ΟκΪδαο Β 

γηα ηηο πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο. 

 
Κξηηάξην 6: Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο επΫλδπζεο   

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

6.1 

Πνην ην επέπεδν ηεθκεξέσζεο (κε 

ζηνηρεέα) ησλ δεινχκελσλ ζηελ 

πξφηαζε γηα ηελ ππΪξρνπζα 

θαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο; 

Πνιχ θαιφ=3 

ΜΫηξην=1,5 

ΑλεπαξθΫο=0 

6.2 

Πνην ην επέπεδν αλΪιπζεο ηνπ ξφινπ 

θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο θΪζε ζηνηρεένπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (πιηθνχ ά 

Ϊπινπ) ηεο επΫλδπζεο; 

Απνιχησο επαξθΫο=2 

ΜΫηξην=1 

ΑλεπαξθΫο=0 

6.3 Πνηνο ν βαζκφο θΪιπςεο θΪζε δαπΪλεο Πνιχ θαιφο=3 
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κε ζαθεέο πξνζθνξΫο –  manuals 

/prospectus φπνπ απαηηεέηαη - κε 

εκεξνκελέα, ππνγξαθά θαη  ζθξαγέδα 

ηνπ πξνκεζεπηά ; 

ΜΫηξηνο=1,5 

Αλεπαξθάο=0 

6.4 

Οη πξνηεηλφκελεο δαπΪλεο εέλαη 

επηιΫμηκεο θαη ζσζηΪ 

θαηεγνξηνπνηεκΫλεο; Κξέλνληαη φηη δε 

ρξεηΪδεηαη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθΫο 

πεξηθνπΫο (π.ρ. Ϊλσ ηνπ 20%);  

ΝΑΗ=2 

ΟΥΗ=0 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ Β6  

 

 

πλνιηθά βαζκνινγέα ζε θιέκαθα 100 βαζκψλ κε αθξέβεηα 2νπ δεθαδηθνχ  

 

πλνιηθά βαζκνινγέα = 

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

 

 

 

 

 

 

14. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

14.1 Έλαξμε έξγωλ 

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Ϋξγσλ πνπ εληΪζζνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο, ν 

ΔΦΔΠΑΔ απνζηΫιιεη ηελ απφθαζε Ϋληαμεο. ηελ απφθαζε Ϋληαμεο ζα 

πεξηιακβΪλεηαη ηερληθφ παξΪξηεκα κε ζαθά θαη  αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ 

πξνο εθηΫιεζε Ϋξγνπ, ην ρξνλνδηΪγξακκα, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο 

πεγΫο, ην πνζνζηφ, ην χςνο, ηνλ ηξφπν, ηηο πξνυπνζΫζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζάο ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, 

ηηο ζρεηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν ηνπ 

Ϋξγνπ, ηηο πξνυπνζΫζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ρνξάγεζε ηεο 

ελέζρπζεο, ηηο θπξψζεηο, ηνπο φξνπο ηάξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

παξαζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ϋξγν θαη θΪζε Ϊιιε ζρεηηθά κε ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ιεπηνκΫξεηα. Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ Ϋξγνπ νξέδεηαη ε 

εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο ζην Πξφγξακκα.  
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14.2 Παξαθνινύζεζε έξγνπ 

Οη δηθαηνχρνη εέλαη ππεχζπλνη εμ νινθιάξνπ απΫλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ 

(ΔΦΔΠΑΔ), γηα ηελ:  

 παξαθνινχζεζε θαη δηαζθΪιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ Ϋξγνπ ηνπο 

 νξζά ηάξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκΪησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο απφθαζεο 

Ϋληαμεο 

 νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε βΪζε ηα 

εγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη πεξηνξηζκνχο. 

ΚαηΪ ην δηΪζηεκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη εέλαη ππνρξεσκΫλνη 

λα παξΫρνπλ νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέα θαηαζηεέ αλαγθαέα πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

θαη ην ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν. ζρεηηθΪ κε ην Ϋξγν ηνπο, κε ηε κνξθά αλαθνξψλ ά παξνράο 

ζπγθεθξηκΫλσλ ζηνηρεέσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αέηεκα ιάςεο ζηνηρεέσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ην ΔΠΑ 2007-2013 ελδΫρεηαη λα νδεγάζεη 

ζηελ απΫληαμε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ην Πξφγξακκα. 

ΚαηΪ ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηΪζηεκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ: 

 νπνηαδάπνηε κεηαβνιά πξνθχςεη ζην θπζηθφ ά νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν πνπ 

νξηνζεηεέ αλΪγθε ηξνπνπνέεζάο ηνπο, 

 πηζαλά αδπλακέα απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερέζεη ηελ 

πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ, 

ζα πξΫπεη λα θνηλνπνηνχληαη Ϊκεζα θαη ππνρξεσηηθΪ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηε 

ιάςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κΫηξσλ. 

ε θΪζε πεξέπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ ζα απνζηΫιιεη ζρεηηθΫο νδεγέεο πινπνέεζεο 

ηνπ Ϋξγνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά παξαθνινχζεζά ηνπ κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

απφθαζεο Ϋληαμεο θαζψο επέζεο θαη φηαλ θαηαζηεέ αλαγθαέν. 

 

Α) ΔθζΫζεηο πξνφδνπ Ϋξγσλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ Ϋξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γέλεηαη κΫζσ επηηφπησλ ειΫγρσλ 

ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ησλ Ϋξγσλ ηνπο απφ εηδηθΪ γηα ην 

ζθνπφ απηφ φξγαλα ειΫγρνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ αηηάκαηνο πηζηνπνέεζεο 

ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Σν αέηεκα πηζηνπνέεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαέηεηα απφ 

ΑλαιπηηθΫο ΔθζΫζεηο Πξνφδνπ (ΑΔΠ) Ϋξγσλ (ΔλδηΪκεζε Έθζεζε θαη Έθζεζε 

Οινθιάξσζεο) νη νπνέεο ζα ππνβΪιινληαη ηφζν ειεθηξνληθΪ φζν θαη ζε Ϋληππε 

κνξθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ. 

Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζΫζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιάο ηνπο θαζψο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θΪζε ΑΔΠ ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηΪ/ά κε ηελ ππνγξαθά ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο. 

ΔλδηΪκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ εέλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεέ κέα ην πνιχ, κεηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ 50% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληέζηνηρνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ. 
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ΚΪζε Έθζεζε / αέηεκα ελδηΪκεζεο πηζηνπνέεζεο / νινθιάξσζεο ελεξγνπνηεέ ηηο 

δηαδηθαζέεο επαιάζεπζεο-πηζηνπνέεζεο φζνλ αθνξΪ ζηελ πινπνέεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ Ϋξγνπ θαη θαηαβνιάο ηεο επηρνξάγεζεο πνπ αλαινγεέ. 

Ο δηθαηνχρνο Ϋρεη δηθαέσκα αέηεζεο ζπλνιηθάο πηζηνπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ 

ρσξέο ηελ ππνβνιά ελδηΪκεζεο Ϋθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιά απεπζεέαο 

Έθζεζεο Οινθιάξσζεο). 

 

Β) Έιεγρνη Ϋξγσλ 

Ο Ϋιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζηελ 

Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο απφ Όξγαλν ΔιΫγρνπ πνπ απαξηέδεηαη απφ Ϋκπεηξα 

ζηειΫρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ά εμσηεξηθνχο  ζπλεξγΪηεο, πνπ νξέδνληαη απφ απηφλ ά 

απφ κΫιε ηνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ φπσο απηφ πεξηγξΪθεηαη ζηελ 

παξΪγξαθν 13.1 ηνπ παξφληνο.  

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ειΫγρνπ ζα πξΫπεη πξψηα λα απνζηαιεέ ε 

αληέζηνηρε Αλαιπηηθά Έθζεζε Πξνφδνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν αλΪινγα κε ηελ 

θΪζε ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην Ϋξγν. Ζ Αλαιπηηθά Έθζεζε Πξνφδνπ ζα πξΫπεη 

λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο Οδεγέεο πνπ ζα απνζηεέιεη ν ΔΦΔΠΑΔ ζηνλ 

δηθαηνχρν κεηΪ/ά κε ηελ ππνγξαθά ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο. 

Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκΫλνπ ε επηρεέξεζε λα εέλαη θαηΪιιεια πξνεηνηκαζκΫλε 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ ειΫγρνπ απνζηΫιιεη ζρεηηθφ Ϋγγξαθν εηδνπνέεζεο 

ειΫγρνπ πξηλ ηελ αθξηβά εκεξνκελέα ηνπ ειΫγρνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηελ επηρεέξεζε.   

Ζ επηρεέξεζε απφ ηελ πιεπξΪ ηεο ζα πξΫπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα ειΫγρνπ 

θαη λα ηεξεέ ηηο νδεγέεο πνπ απηΪ ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη ηηο 

εκεξνκελέεο απνζηνιάο ησλ εθθξεκνηάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ επέ 

ηφπνπ Ϋιεγρν. 

ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ επηηφπηνπ ειΫγρνπ θαη ηελ απνζηνιά ησλ ηπρφλ 

εθθξεκνηάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, απνζηΫιιεηαη ζρεηηθά επηζηνιά 

ζπλνδεπφκελε κε ζπγθεληξσηηθφ πέλαθα πηζηνπνηεκΫλσλ δαπαλψλ αλΪ 

θαηεγνξέα δαπΪλεο. 

Ο επηηφπηνο Ϋιεγρνο πεξηιακβΪλεη δχν θΪζεηο: 

 Σελ πηζηνπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ (ηερληθά πηζηνπνέεζε) 

 Σελ πηζηνπνέεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (νηθνλνκηθά 

πηζηνπνέεζε). 

 

Σερληθά Πηζηνπνέεζε 

Ζ ηερληθά πηζηνπνέεζε πξαγκαηνπνηεέηαη κε επηηφπηα επέζθεςε ηνπ ΟξγΪλνπ 

ΔιΫγρνπ (φξγαλν πηζηνπνέεζεο). Ζ παξνπζέα ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ 

κΫξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ηερληθάο πηζηνπνέεζεο εέλαη 
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ππνρξεσηηθά θαη απνηειεέ θαηΪ βΪζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιά δηεμαγσγά 

ηνπ ειΫγρνπ. 

ΛακβΪλνληαο ππφςε: 

 ηελ απφθαζε Ϋληαμεο θαη ηηο ηπρφλ  εγθεθξηκΫλεο ηξνπνπνηάζεηο ηεο 

πξφηαζεο 

 ηε ππνβιεζεέζα  Έθζεζε Πξνφδνπ 

 ηνλ  Οδεγφ Δθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο  θαη ηα ινηπΪ Ϋληππα ηεο 

πξνθάξπμεο 

 ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαέζην 

ην ξγαλν ΔιΫγρνπ εμεηΪδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελΫξγεηεο ηνπ Ϋξγνπ πνπ 

πινπνέεζε ν δηθαηνχρνο ειΫγρνληαο ηα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

νξζά νινθιάξσζε ηνπ Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ θαη ηελ ηάξεζε ησλ επηκΫξνπο 

φξσλ ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο. Δπέζεο, ειΫγρεη ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ γηα 

λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζά θαηαλνκά ησλ δαπαλψλ ζε θΪζε Καηεγνξέα 

Δλεξγεηψλ θαη αλΪ πνζνηηθφ ζηνηρεέν θαη λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ 

θφζηνπο. Οη ΔΦΓ Ϋρνπλ ην δηθαέσκα πεξηθνπάο εγθεθξηκΫλσλ δαπαλψλ θαηΪ 

ηελ πηζηνπνέεζε ηνπο, αλ απηΫο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ά θξηζνχλ ππεξβνιηθΫο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο. 

ε πεξέπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνέεζε θΪπνηαο δξαζηεξηφηεηαο 

ππνιεέπεηαη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλέδεηαη ν ιφγνο ηεο πζηΫξεζεο, 

εθηηκΪηαη θαη ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ νινθιάξσζεο.  

Τπελζπκέδεηαη φηη ε πηζηνπνέεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιά ησλ 

αληέζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο πνπ ζα 

απνζηεέιεη ν ΔΦΔΠΑΔ θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξΪξηεκα IV ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ. 

 

Οηθνλνκηθά Πηζηνπνέεζε 

Ζ νηθνλνκηθά πηζηνπνέεζε πξαγκαηνπνηεέηαη κε επηηφπηα επέζθεςε ηνπ 

ΟξγΪλνπ ΔιΫγρνπ, παξΪιιεια κε ηε δηελΫξγεηα ηεο ηερληθάο πηζηνπνέεζεο. 

Σν ξγαλν ΔιΫγρνπ θαηΪ θχξην ιφγν : 

 εμεηΪδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ Ϋθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο. 

 ειΫγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθΪ ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνέα κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη κε εηδηθά ζθξαγέδα, 

πνπ θΫξεη ην ηέηιν ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Σν φξγαλν ειΫγρνπ ειΫγρεη θαη 

αληέζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεέα απφ ηηο ινγηζηηθΫο εγγξαθΫο ησλ πξΪμεσλ 

γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζά εθηΫιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (π.ρ. 

βηβιέα εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηΫιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ). 
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ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαη θαηφπηλ θΪιπςεο απφ ην δηθαηνχρν 

ησλ ηπρφλ εθθξεκνηάησλ πνπ εληνπέζηεθαλ ζηνλ επηηφπην Ϋιεγρν ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ, δεκηνπξγεέ, βΪζεη ηεο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζέαο, ην απαηηνχκελν Έληππν ΔιΫγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνέεζεο), εηζΪγεη 

φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

πηζηνπνέεζεο θαη ελ ζπλερεέα απνζηΫιιεη ζην δηθαηνχρν ζρεηηθά επηζηνιά κε ηηο 

δαπΪλεο πνπ πηζηνπνηάζεθαλ θαζψο θαη απηΫο πνπ δελ πηζηνπνηάζεθαλ. Ζ 

θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ελφηεηα 14.3. 

 

Γ) Πηζηνπνέεζε δαπαλψλ απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

Ζ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβΪιιεηαη Ϋπεηηα απφ πηζηνπνέεζε 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

ε πεξέπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο Ϋρεη νινθιεξψζεη ην ππφινηπν Ϋξγν, δελ Ϋρεη 

φκσο πξαγκαηνπνηάζεη ην εγθξηζΫλ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηάο ηεο 

θαηεγνξέαο, δχλαηαη θαηΪ ηελ απνπιεξσκά λα  ιΪβεη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ απηψλ κε 

ρξάζε ηζφπνζεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ηζρχνο ελφο Ϋηνπο. ΜεηΪ ηελ πΪξνδν 

ηνπ Ϋηνπο(ά θαη Ϋπεηηα απφ πξνγελΫζηεξν αέηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ), ν 

ΔλδηΪκεζνο ΦνξΫαο δηαρεέξηζεο πηζηνπνηεέ ηηο ζρεηηθΫο δαπΪλεο, θαη 

επηζηξΫθεη ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά, ά πξαγκαηνπνηεέ ηνλ αλαγθαέν 

ζπκςεθηζκφ. 

 

Γ) Παξαιαβά Ϋξγνπ 

Σν αέηεκα νινθιάξσζεο ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιάξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ Ϋξγνπ ά κΫρξη θαη ηελ εκεξνκελέα παξΪηαζεο 

(εθφζνλ Ϋρεη δνζεέ). Με ππνβνιά ηεο Ϋθζεζεο/αέηεζεο νινθιάξσζεο ά 

εθπξφζεζκε ππνβνιά ηεο ζΫηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ θέλδπλν λα ππνζηεέ ηηο 

ζπλΫπεηεο αλΪθιεζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο. 

Απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ νινθιάξσζε θαη παξαιαβά εέλαη : 

 Σν Ϋξγν λα θξηζεέ νινθιεξσκΫλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 Ζ χπαξμε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ελ ηζρχ ά απαιιαγάο φπνπ απαηηεέηαη  

 Ζ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ. 

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ, πξνζδηνξέδεηαη ην χςνο ησλ επηιΫμηκσλ 

δαπαλψλ ηνπ, πξαγκαηνπνηεέηαη ε ινγηζηηθά εθθαζΪξηζά ηνπ θαη θαηαβΪιιεηαη 

ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  
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ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ θΪιπςεο απφ ηνλ δηθαηνχρν 

ησλ ηπρφλ εθθξεκνηάησλ πνπ εληνπέζηεθαλ ζηνλ επέ ηφπνπ Ϋιεγρν ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ δεκηνπξγεέ βΪζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζέαο 

ην απαηηνχκελν Έληππν ΔιΫγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνέεζεο), εηζΪγεη φια ηα 

απαξαέηεηα ζηνηρεέα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

πηζηνπνέεζεο θαη ελ ζπλερεέα απνζηΫιιεη ζην Γηθαηνχρν ζρεηηθά επηζηνιά κε 

ηηο δαπΪλεο πνπ πηζηνπνηάζεθαλ θαζψο θαη απηΫο πνπ δελ πηζηνπνηάζεθαλ 

θαζψο επέζεο θαη ηα ζπλνιηθΪ ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ3. Ζ 

θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ελφηεηα 14.3. 

Γελ εέλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεέ Ϋλα Ϋξγν σο νινθιεξσκΫλν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα 

λα παξαιεθζεέ αλ Ϋρεη πινπνηεζεέ θαη πηζηνπνηεζεέ νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν 

θΪησ ηνπ ειΪρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελέα νινθιάξσζεο Ϋξγνπ ζα ιακβΪλεηαη ε 

εκεξνκελέα ζηελ νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε θαη ε ηειεπηαέα πξΪμε πνπ 

αθνξνχζε ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ (π.ρ. αλ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ην θπζηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ θαη ππνιεέπεηαη ε Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο 

ιεηηνπξγέαο ηφηε σο εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ ζα εθιεθζεέ ε 

εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο εθφζνλ δελ ππεξβαέλεη ην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηπρφλ 

παξαηΪζεσλ πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ). 

 

 

14.3 Καηαβνιή δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Ζ θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα φια ηα εληαγκΫλα Ϋξγα δχλαηαη 

λα γέλεη εθΪπαμ, φηαλ  Ϋρεη νινθιεξσζεέ  ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελνπ 

πνπ ην θαζηζηΪ ιεηηνπξγηθφ εέηε ζε πνζνζηφ 100% εέηε ζε αλαινγέα ηνπ 

πνζνζηνχ επηρνξάγεζεο εθφζνλ, ε πηζηνπνέεζε εέλαη κηθξφηεξε ηεο 

νινθιάξσζεο.  

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεέ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβΪιιεηαη απφ 

ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ο ρξφλνο θαηαβνιάο ηεο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο επεξεΪδεηαη 

απφ ηελ Ϊκεζε δηαζεζηκφηεηα ά κε ησλ αληέζηνηρσλ πηζηψζεσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο.   

 

Α) Πξνθαηαβνιά 

                                                 
3
 ε απηή ηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 
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ΜεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο, εέλαη δπλαηά ε ρνξάγεζε 

πξνθαηαβνιάο, κΫρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν 

δηθαηνχρνο πξνζθνκέζεη ηζφπνζε εγγπεηηθά επηζηνιά πξνθαηαβνιάο απφ 

αλαγλσξηζκΫλν πξνο ηνχην έδξπκα, ε νπνέα εθδέδεηαη ππΫξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε 

δηΪξθεηα ηζρχνο κΫρξη ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ 

απηφ ΔΦΓ.  

 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά πξνθαηαβνιάο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθΪ κε 

βΪζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο ηνπ Ϋξγνπ θαη Ϋπεηηα 

απφ αέηεκα ηνπ επελδπηά, ζην νπνέν ζα θαζνξέδεηαη ην πνζφ ην νπνέν δεηεέ λα 

ηνπ θαηαβιεζεέ ζε κεηξεηΪ θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκεέσζεο ηεο εγγπεηηθάο 

πξνθαηαβνιάο. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά επηζηξΫθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηΪ ηνλ 

πιάξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο. 

 

Δπέζεο, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγά ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη 

δαπΪλεο (ειεγκΫλεο θαη πηζηνπνηεκΫλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά, 

λα δεηάζεη ηελ δηαηάξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο Ϋλαληη 

θαηαβνιάο λΫαο ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά ε 

εγγπεηηθά επηζηνιά επηζηξΫθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηΪ ηνλ πιάξε ζπκςεθηζκφ 

ηεο κε πξαγκαηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο ζηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ.  

 

Β) ΔλδηΪκεζεο θαηαβνιΫο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη Ϋπεηηα απφ ππνβνιά ΔλδηΪκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ 

πιεπξΪο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνέεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ φπνπ θαη πξνζδηνξέδεηαη ην χςνο ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ 

ηνπ Ϋξγνπ κΫρξη ηε ζηηγκά ηεο ππνβνιάο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν θαηαβΪιιεηαη ζχκθσλα κε δεινχκελε 

επηζπκέα ηνπ, εέηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ρσξέο απνκεέσζε ηεο εγγπεηηθάο πξνθαηαβνιάο, εέηε κΫξνο απηάο κε 

απνκεέσζε ηεο εγγπεηηθάο πξνθαηαβνιάο θαηΪ ην ππφινηπν. 

ΔλδηΪκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ εέλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεέ κέα ην πνιχ, κεηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ 50% ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληέζηνηρνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ. 

 

Γ) Απνπιεξσκά 

Πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋπεηηα απφ ππνβνιά Έθζεζεο νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ απφ 

πιεπξΪο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνέεζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ 

(ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΚεθΪιαην 14.2Γ) 

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ, πξνζδηνξέδεηαη ην χςνο ησλ επηιΫμηκσλ 

δαπαλψλ ηνπ,  ε εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ, πξαγκαηνπνηεέηαη ε ινγηζηηθά 
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εθθαζΪξηζά ηνπ θαη θαηαβΪιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε.  

 

 

 

 

14.4 Υξεκαηνδόηεζε – Τπνβαιιόκελα Γηθαηνινγεηηθά  

 

Γηα ηελ θαηαβνιά ηεο επηρνξάγεζεο απαηηνχληαη: 

 Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο θαη Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθάο 

ελεκεξφηεηαο ά  

o Βεβαέσζε παξαθξΪηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ.  

 χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξάγεζεο κε ηξΪπεδα ά Ϊιιν πηζησηηθφ 

έδξπκα, εθφζνλ Ϋρεη γέλεη εθρψξεζε 

 Πξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ Ϋρεη εθρσξεζεέ ε επηρνξάγεζε, 

εθφζνλ δελ Ϋρεη γέλεη εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 

o Τπεχζπλε δάισζε απφ δηαρεηξηζηά γηα Δ.Δ. & Ο.Δ, αηνκηθά 

επηρεέξεζε 

 Σπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξέαο θαη ΦΔΚ 

 Βεβαέσζε ηεο νηθέαο Ννκαξρέαο πεξέ κε πεξαηηΫξσ ηξνπνπνέεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αέηεζεο γηα πηψρεπζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζΫζεο ζε εθθαζΪξηζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε 

 Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα εέζπξαμε ρξεκΪησλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη γέλεη 

εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ 

o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

o Πιεξεμνχζην ά εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηά γηα Δ.Δ. θαη 

Ο.Δ. 

 Μεηνρηθά ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. 

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγάζεσλ § 3 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 186/26-

5-92) 

 Απφδεημε παξαιαβάο ηεο επηηαγάο εθφζνλ ε πιεξσκά γέλεηαη κε 

επηηαγά ά απφδεημε εέζπξαμεο αλ γέλεη απεπζεέαο θαηΪζεζε ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθανχρνπ. 

 Έληππν Δ7 ηεο θαη ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζέαο.  
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ηελ πεξέπησζε θαηαβνιάο πξνθαηαβνιάο, πΫξαλ ησλ αλσηΫξσ αηηεέηαη ε 

ππνβνιά ηζφπνζεο Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο. 

ηελ πεξέπησζε θαηαβνιάο ηεο ηειηθάο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπΪλεο, πΫξαλ 

ησλ αλσηΫξσ, απαηηεέηαη ε ππνβνιά ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο ελ 

ηζρχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ε δαπΪλε γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη 

ηειηθΪ κηθξφηεξε ηεο εγθξηζεέζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεέ 

επέ ηνπ πξαγκαηνπνηεζΫληνο θαη πηζηνπνηεζΫληνο θφζηνπο ηνπ Ϋξγνπ, κε 

ειΪρηζην θφζηνο 50.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ θΪθειν ππνβνιάο.   

ΑπεληΪζζνληαη νη επηρεηξάζεηο νη νπνέεο πξαγκαηνπνέεζαλ Ϋξγν θΪησ ησλ 

50.000,00 €.  Δπέζεο απεληΪζζνληαη απηφκαηα επηρεηξάζεηο (δηθαηνχρνη) νη 

νπνέεο εληφο 18 κελψλ αληέζηνηρα (ά 24 κελψλ εΪλ Ϋρεη εγθξηζεέ παξΪηαζε) δελ 

ππΫβαιαλ αέηεκα θαη Ϋθζεζε νινθιάξσζεο.  

 

Δπέζεο νξέδεηαη φηη:  

 Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρεέξεζε ηεξεέ 

βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ, φπσο ηζρχεη.  

 ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη παξαζηαηηθΪ ζηνηρεέα ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Ϋξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρεέξεζε ζε εηδηθά κεξέδα θαζ΄ φιε ηε 

δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ, αιιΪ θαη ζηε ζπλΫρεηα γηα δΫθα (10) ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελέα θαηαβνιάο ηεο ηειεπηαέαο δφζεο ηεο επηρνξάγεζεο θαη 

ηέζεληαη ζηε δηΪζεζε ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ 

αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, εθφζνλ δεηεζεέ ζρεηηθφο 

Ϋιεγρνο.  

 Ζ επηρνξάγεζε θαηαβΪιιεηαη απεπζεέαο ζηελ εληζρπφκελε επηρεέξεζε 

θαη δελ επηηξΫπεηαη ε εθρψξεζά ηεο ζε ηξέηνπο. Καη‘ εμαέξεζε εέλαη 

δπλαηά ε εθρψξεζε ηεο επηρνξάγεζεο ζε ΣξΪπεδεο γηα ηελ παξνρά 

βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο 

επηρνξάγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. 

 Γηα ηελ θαηαβνιά επηρνξάγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ά νιφθιεξεο), ζα 

πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ κε φιεο ηηο επέ κΫξνπο 

ελΫξγεηεο πνπ ζεσξάζεθαλ επηιΫμηκεο θαη αλαθΫξνληαη ζηελ εγθξηηηθά 

απφθαζε ά ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηεο.  

 ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο θαηΪ ηνπο ειΫγρνπο φηη δελ ηεξνχληαη νη 

φξνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθάο απφθαζεο, ν 

ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκΪηεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, εηζεγεέηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκέαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο γηα ηελ απΫληαμε απφ ην 
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Πξφγξακκα θαη ηελ επηζηξνθά απφ ηελ δηθαηνχρν επηρεέξεζε ηνπ πνζνχ 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ Ϋρεη θαηαβιεζεέ, πξνζαπμεκΫλν 

θαηΪ ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθΪζηνηε θαηαβνιά. 

 ΚΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δχλαηαη λα 

ζπλεπΪγεηαη ηελ αλΪθιεζε ηεο εγθξηηηθάο απφθαζεο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο θαη ηελ 

επηζηξνθά ηεο θαηαβιεζεέζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηΪ ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκνζέσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

Αθνινπζνχλ δειαδά  νη δηαδηθαζέεο απΫληαμεο απφ ην πξφγξακκα θαη ε 

δηθαηνχρνο επηρεέξεζε επηζηξΫθεη ην πνζφλ ηπρφλ θαηαβιεζεέζαο 

επηρνξάγεζεο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ ην πνζφ λνκέκσλ ηφθσλ απφ ηελ 

εθΪζηνηε θαηαβνιά. 

 

14.5 Παξάηαζε νινθιήξωζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

ε πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη δπλαηά ε νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ εληφο ηεο 

πξνζεζκέαο ησλ πξνβιεπφκελσλ 18 κελψλ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα 

ππνβΪιινπλ ηεθκεξησκΫλε αέηεζε εμΪκελεο παξΪηαζεο νινθιάξσζεο ηνπ 

Ϋξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο εέλαη λα ππνβιεζεέ ε ζρεηηθά 

αέηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη λα Ϋρεη θαηαβιεζεέ 

(εμνθιεκΫλεο δαπΪλεο) ην  50% ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ 

παξΪηαζε δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηνπο 6 κάλεο. ΠεξαηηΫξσ παξΪηαζε κΫρξη 

3 κάλεο δέλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο (πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο) 

θαη εθφζνλ ππαέηηνο γηα ηελ θαζπζηΫξεζε νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ δελ εέλαη ν 

δηθαηνχρνο ηνπ Ϋξγνπ. 

 

14.6 Σξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ  

Δέλαη δπλαηΫο δχν κφλν ηξνπνπνηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο επΫλδπζεο (εμαηξνχληαη ηξνπνπνηάζεηο φπσο νη παξαηΪζεηο, 

αιιαγΫο επσλπκέαο ά Ϋδξαο, κεηνρηθάο ζχλζεζεο θηι) θαη εθφζνλ κε ηελ 

αηηνχκελε δηακφξθσζε ά ηξνπνπνέεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζΫζεηο 

Ϋληαμεο ηνπ Ϋξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηάξηα βαζκνιφγεζάο ηνπ. 

Δπέζεο ε κεηαθνξΪ δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ) δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαέλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθΪ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ. εκεηψλεηαη 

φηη δελ γέλεηαη δεθηφ αέηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Γηα ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αηηάκαηνο 

παξΪηαζεο, ν δηθαηνχρνο ππνβΪιιεη ηεθκεξησκΫλε αέηεζε ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ 

(ΔΦΔΠΑΔ), ην αξγφηεξν κΫρξη ηξεηο κάλεο πξηλ ηελ εκεξνκελέα ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ νινθιάξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ Ϋξγνπ, κε ζπλεκκΫλα φια ηα 

απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ (πξνζθνξΫο πξνκεζεπηψλ, ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 
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θ.ι.π.) ν νπνένο εηζεγεέηαη ζρεηηθΪ ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο ηεο 

ΓξΪζεο θαη κεηΪ ηελ γλσκνδφηεζε εθδέδεηαη ζρεηηθά ηξνπνπνηεηηθά Απφθαζε.  

 

 

Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο εμεηΪδεη ηηο αθξηβεέο δηαθνξνπνηάζεηο ζε ζρΫζε 

κε: 

 ηα θξηηάξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο, 

 ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνέεζεο θαη ηελ ηζνδπλακέα ηεο λΫαο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

θαη γλσκνδνηεέ  γηα ηελ ηειηθά απφξξηςε ά ηε κεξηθά ά νιηθά απνδνρά ηνπ 

αηηάκαηνο θαη Ϋθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο. 

 

Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεέ λα εμεηΪδεη θαη λα εγθξέλεη/απνξξέπηεη αηηάκαηα επελδπηψλ 

πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηάζεηο άζζνλνο 

ζεκαζέαο νη νπνέεο αλαθΫξνληαη ζε: 

o Αιιαγά ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ, θνξΫσλ πηζηνπνέεζεο 

o ΠαξΪηαζε νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ Ϋσο θαη 6 κάλεο 

o Μεηαβνιά λνκηθάο κνξθάο ηεο επηρεέξεζεο. 

o Αιιαγά εμνπιηζκνχ (hardware) πιεξνθνξηθάο φπσο Ζ/Τ, scanner, 

εθηππσηψλ. 

o Αιιαγά πξνκεζεπηά ρσξέο νπζηψδε κεηαβνιά ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη  

o Αηηάκαηα αιιαγάο εμνπιηζκνχ ρσξέο νπζηαζηηθά θαη νπζηψδε κεηαβνιά ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηάησλ ηνπ. 

o ΜεηαθνξΫο θνλδπιέσλ κεηαμχ δαπαλψλ πνπ αλάθνπλ ζηελ έδηα θαηεγνξέα 

ελΫξγεηαο ά απφ θαηεγνξέα ελΫξγεηαο ζε θαηεγνξέα ελΫξγεηαο πνπ δελ 

ππεξβαέλνπλ ην 15% ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

o Δπέζεο ν ΔΦΔΠΑΔ κπνξεέ λα εγθξέλεη ηξνπνπνηάζεηο θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ πνπ δελ ππεξβαέλνπλ ζπλνιηθΪ ην 15% ηνπ 

εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπάο 

παξαθνινχζεζεο.  

 

Γηα θΪζε Ϊιιν ζΫκα επηιακβΪλεηαη ε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ 

εηζάγεζεο ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. 

Οη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, 

δελ δχλαηαη λα κεηαθΫξνληαη ζε Ϊιιε θαηεγνξέα δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην 

θφζηνο ηνπο κε κεέσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ. 

 

14.7 Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο  

Με απφθαζε ηεο ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ, ζπγθξνηεέηαη 5 κειάο Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο ησλ εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ γηα ηελ εμΫηαζε αηηεκΪησλ 
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ηξνπνπνέεζεο, νινθιάξσζεο, απΫληαμεο θαη γεληθφηεξα ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ 

λα θΪλνπλ κε ηελ πινπνέεζε θαη παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ, ηελ νινθιάξσζε ησλ 

Ϋξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ϋξγσλ θαη ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

παξφληνο νδεγνχ. Δηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέηαη ηξνπνπνέεζε, 

νινθιάξσζε ά αλΪθιεζε ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο, ε Δπηηξνπά εηζεγεέηαη ζηε 

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο.  

Απφ ηα 5 κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο, ηα ηξέα (3) εέλαη ππνρξεσηηθΪ 

ππΪιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξέδνληαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ αξκνδέσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σα Ϊιια δχν κΫιε εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινη ηεο 

Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ. Υσξέο δηθαέσκα ςάθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηΫρεη 

ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη αξκφδην ζηΫιερνο απφ ηελ Δηδηθά 

Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ). 

 

Γελ επηηηξΫπεηαη  ε  ζηειΫρσζε  ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο κε Ϊηνκα 

πνπ ζπκκεηεέραλ ζηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο  ησλ πξνηΪζεσλ. 

 

14.8 Απφθαζε νινθιάξσζεο Ϋξγσλ  

Ζ απφθαζε νινθιάξσζεο εθδέδεηαη απφ ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ θαη πεξηιακβΪλεη ην 

ζχλνιν ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ ηεο πξΪμεο, ηα νπνέα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ απφθαζε απηά ζα πεξηιακβΪλεη πέλαθα κε ηα ζηνηρεέα 

ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ αλΪ πεξηθΫξεηα, φπσο επσλπκέα, ΑΦΜ, αξρηθΪ 

εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ θαη αλαινγνχζα δεκφζηα δαπΪλε, ηειηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαβιεζεέζα δεκφζηα δαπΪλε, θαζψο θαη εκεξνκελέα 

νινθιάξσζεο ηεο επΫλδπζεο.  

 

 

15  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

1. Δπηρεηξάζεηο ησλ νπνέσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηΪ ηελ ππαγσγά ηνπο 

θαη γηα ηξέα (3) ρξφληα κεηΪ απφ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ 

πξΫπεη λα ηεξνχλ ηηο παξαθΪησ ππνρξεψζεηο: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγάο 

β) Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο επΫλδπζεο, εθηφο 

αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθΪ 

θαηλφκελα 

γ) Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο εθηφο αλ ζπληξΫρνπλ 

ιφγνη αλσηΫξαο βέαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθΪ θαηλφκελα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηΫο απαηηεέηαη ελεκΫξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ πνπ Ϋρεη ηελ 
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επζχλε επέβιεςεο ηεο πνξεέαο ηνπ Ϋξγνπ κεηΪ ηελ παξαιαβά θαη 

απνπιεξσκά ηνπ Ϋξγνπ. 

δ) Να κελ κεηαβηβΪδνπλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα 

πνπ Ϋρνπλ εληζρπζεέ, εθηφο εΪλ απηΪ αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϊιια 

θπξηφηεηαο ηνπ θνξΫα θαη αλΪινγεο αμέαο, πνπ αληαπνθξέλνληαη ζηελ 

εμππεξΫηεζε ηεο παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο 4 , κε 

ππνρξΫσζε γλσζηνπνέεζεο ηεο αληηθαηΪζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα. 

ε) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, ε αληηθαηΪζηαζε 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ εέλαη δπλαηά, θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθνχ 

αηηάκαηνο ζηνλ αξκφδην θνξΫα κε αγνξΪ λΫνπ παξφκνηνπ 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο ά θαιχηεξεο ηερλνινγέαο) θαη εληφο 6 

κελψλ απφ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ αηηάκαηνο (κε ηάξεζε φισλ ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λΫν φζν θαη ζην παιαηφ 

εμνπιηζκφ).  

2. Οη επηρεηξάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 γηα ην έδην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα δελ επηηξΫπεηαη: 

α) ρσξέο ελεκΫξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγάο 

θνξΫα λα κεηαβΪινπλ θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθά ηνπο 

ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ά ηα πνζνζηΪ ζπκκεηνράο ηνπο. 

Δμαηξνχληαη νη εηαηξεέεο ησλ νπνέσλ νη κεηνρΫο εέλαη εηζεγκΫλεο ά 

εηζΪγνληαη ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη νη κεηαβηβΪζεηο ιφγσ 

θιεξνλνκηθάο δηαδνράο. 

β) ρσξέο ελεκΫξσζε θαη Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο 

απφθαζεο ππαγσγάο θνξΫα λα εθκηζζψλνπλ κΫξνο ά ην ζχλνιν ηεο 

εληζρπζεέζαο επΫλδπζεο. Ζ Ϋγθξηζε δέλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλΫρηζεο ηεο 

ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ζην έδην παξαγσγηθφ αληηθεέκελν θαη ε 

επζχλε γηα ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ππαγσγάο παξακΫλεη ζηνλ εθκηζζσηά. 

3. Οη επηρεηξάζεηο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1, εέλαη ππνρξεσκΫλεο 

λα δηαηεξάζνπλ ηηο πθηζηΪκελεο ζΫζεηο απαζρφιεζεο πνπ Ϋρνπλ δειψζεη 

θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξφηαζεο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ελφο (1) Ϋηνπο απφ 

ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. ε πεξέπησζε ειΫγρνπ θαη 

δηαπέζησζεο κε ηάξεζεο ηεο αλσηΫξσ ππνρξΫσζεο, ν δηθαηνχρνο ζα 

νθεέιεη λα επηζηξΫςεη ην πνζφ ηεο ρνξεγεζεέζαο επηρνξάγεζεο πνπ 

αλαινγεέ ζην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθάο κεέσζεο ηνπ πθηζηΪκελνπ 

πξνζσπηθνχ. ηελ πεξέπησζε ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ ην πνζνζηφ 

                                                 
4
 Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη κε Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/86 κε ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ (βι. Κεθάιαην 16.1) 
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κεέσζεο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 20% ηεο επηρνξάγεζεο. εκεηψλεηαη 

φηη ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε θΪζε επηρεέξεζε ππνινγέδεηαη θαη 

ειΫγρεηαη ζε ΔΜΔ κε βΪζε ην Ϋληππν Δ7, ηηο ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεέ απφ 

ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ αθξηβά θαηακΫηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. .  

4.  ΔΪλ εληζρπζεέζα επηρεέξεζε παξαβεέ ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγάο πξηλ απφ 

ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ: 

α) Αλαθαιεέηαη ε απφθαζε ππαγσγάο θαη επηζηξΫθεηαη ε ελέζρπζε ζηελ 

πεξέπησζε γ‘ ηεο παξαγξΪθνπ 1 

β) Αλαθαιεέηαη ε απφθαζε ππαγσγάο θαη επηζηξΫθεηαη ε ελέζρπζε ά 

παξαθξαηεέηαη ά επηζηξΫθεηαη κΫξνο απηάο ζηηο πεξηπηψζεηο α‘, β‘, δ‘ ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 θαη α‘ ηεο παξαγξΪθνπ 2 

5. ΔΪλ εληζρπζεέζα επηρεέξεζε παξαβεέ ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγάο κεηΪ ηελ 

εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ 

παξΪγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξΫθεηαη ην ζχλνιν ά κΫξνο ηεο 

ελέζρπζεο αλΪινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξαβέαζεο θαη ηα ζρεηηθΪ νξηδφκελα 

ζηελ απφθαζε Ϋληαμεο ηεο επηρεέξεζεο. 

6. Οη επηρεηξάζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ αιιΪ 

θαη γηα 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο, ππνρξενχληαη λα 

παξΫρνπλ ζηνηρεέα ζηνπο ΔΦΓ γηα ηελ απνηέκεζε ηεο επέηεπμεο ησλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ 

Ϋρεη ζπληΪμεη εηδηθφ Ϋληππν απνηέκεζεο / αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο 

δξΪζεο, ην νπνέν απνηειεέ ζηνηρεέν ηνπ παξφληνο νδεγνχ (ΠαξΪξηεκα ΥΗΗΗ). 

 

Τπνρξεώζεηο Γεκνζηόηεηαο  

Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ θαη γηα ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα 

νινθιάξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ν επελδπηάο 

ππνρξενχηαη κε βΪζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηάζεη 

ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο επηρεέξεζεο ηνπ αλακλεζηηθά πηλαθέδα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Τπνρξενχηαη 

επέζεο λα παξΫρεη ζηνηρεέα γηα ζηαηηζηηθΫο θαη κειΫηεο πνπ δηελεξγνχλ 

δεκφζηεο αξρΫο. 

 

 

 

 

16 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ   
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16.1 Δμέηαζε ηήξεζεο ππνρξεώζεωλ δηθαηνύρωλ 

 

 Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβΪλεη φιεο ηηο ελΫξγεηεο, νη νπνέεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηάξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ κεηΪ ηελ 

νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθΪ ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ (βι. 

αλαιπηηθά  δηαδηθαζέα παξαθνινχζεζεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε, ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην  ΔΠΑΝ ΗΗ  επελδχζεσλ, ζην ΠαξΪξηεκα  

ΥΗΗ). Ο ΔΦΔΠΑΔ ηεξεέ επέζεο ιεπηνκεξεέο θαθΫινπο ησλ Ϋξγσλ γηα κέα 

δεθαεηέα κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ Ϋξγσλ.  

 Ο δηθαηνχρνο ηεο ελέζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηάξεζε ησλ φξσλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζηελ απφθαζε Ϋληαμεο / ππαγσγάο θαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

παξφληνο. πκπιεξσκαηηθΪ ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβΪλεη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 57 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1083/2006, ν δηθαηνχρνο επελδπηάο ππνρξενχηαη ζηε 

δηαζθΪιηζε φηη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πξΪμεο, ε ελ 

ιφγσ πξΪμε δελ Ϋρεη ππνζηεέ ζεκαληηθά ηξνπνπνέεζε: 

α) ε νπνέα επεξεΪδεη ηε θχζε ηεο ά ηνπο φξνπο πινπνέεζάο ηεο ά 

παξΫρεη αδηθαηνιφγεην πιενλΫθηεκα ζε επηρεέξεζε ά δεκφζην θνξΫα 

β) ε νπνέα απνξξΫεη εέηε απφ αιιαγά ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο 

ζηνηρεένπ ππνδνκάο εέηε απφ ηε παχζε ηεο παξαγσγηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ κε δηνηθεηηθά επαιάζεπζε 

βΪζεη ησλ ππνβιεζΫλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ά βΪζεη 

δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ.  

ΓεηγκαηνιεπηηθΪ εέλαη δπλαηφλ λα γέλεη επηηφπηα επαιάζεπζε απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ, απφ ηε ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ, ά θαη Ϊιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ ά 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ Ϋρεη ην δηθαέσκα 

δηελΫξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιΪ θαη ζηνρεπκΫλσλ επαλειΫγρσλ 

κεηΪ ηελ νινθιάξσζε Ϋθαζηνπ Ϋξγνπ.  

Γηα ηε δηνηθεηηθά επαιάζεπζε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη 

ελδεηθηηθΪ ηα εμάο: 

 ΓεκνζηεπκΫλν ηζνινγηζκφ ά δάισζε θνξνινγέαο ζηελ πεξέπησζε πνπ 

δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δάισζε ηάξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιΫπεη ην 

θαζεζηψο ελέζρπζεο. 

 Σν Ϋληππν Δ7 (θαη γηα Ϋλα Ϋηνο απφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ) θαη ζεσξεκΫλεο θαηαζηΪζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο. 
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16.2 Δπηβνιή θπξώζεωλ 

 

ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο ηεο κε ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο Ϋληαμεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηνπ 

παξφληνο νδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθά κεέσζε ά επηζηξνθά ηεο 

θαηαβιεζεέζαο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο.  

Γηα ηελ αλΪιεςε ηΫηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθΪ ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο 

επελδπηάο θαη γέλεηαη ζχζηαζε κε δπλαηφηεηα αλΪιεςεο δηνξζσηηθάο θέλεζεο 

απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ. ε πεξέπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ επελδπηά ν ΔΦΓ 

ελεξγεέ απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαέζην (βι. 

ΠαξΪξηεκα IX θαη ΥΗ). 
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17.      ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΜΜΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2004/C/244/02, ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΚΑΓ - NACE 

2008 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗV ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΧΝ & ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ   ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΟΠΑΑΥ (ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007 – 2013) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΑΗΡΧΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 

ΠΑΡΑΡTHMA VΗI ΠΖΓΔ ΔΤΡΔΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑκεΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII ΟΡΗΜΔΝΔ ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  IX ΘΔΜΗΚΟ - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗΗ ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ / ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΡΑΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: 
ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2003/361/ΔΚ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΗΜΟ ΜΜΔ 

 

Άξζξν 1 

Δπηρεέξεζε 

Δπηρεέξεζε ζεσξεέηαη θΪζε κνλΪδα, αλεμΪξηεηα απφ ηε λνκηθά ηεο κνξθά, πνπ αζθεέ 

νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα, σο ηΫηνηεο λννχληαη ηδέσο νη κνλΪδεο πνπ αζθνχλ βηνηερληθά 

ά Ϊιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνκηθΪ ά νηθνγελεηαθΪ, πξνζσπηθΫο εηαηξεέεο ά ελψζεηο 

πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθΪ κηα νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 

Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ θαη νηθνλνκηθΪ φξηα πξνζδηνξέδνληα ηηο θαηεγνξέεο 

επηρεηξάζεσλ 

1. Ζ θαηεγνξέα ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΜΜΔ) απνηειεέηαη 

απφ επηρεηξάζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ 

ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ά ην ζχλνιν ηνπ 

εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

2. ηελ θαηεγνξέα ησλ ΜΜΔ, σο κηθξά επηρεέξεζε νξέδεηαη ε επηρεέξεζε ε νπνέα 

απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

3. ηελ θαηεγνξέα ησλ ΜΜΔ, σο πνιχ κηθξά επηρεέξεζε νξέδεηαη ε επηρεέξεζε ε νπνέα 

απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ δΫθα εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Άξζξν 3 

Σχπνη επηρεηξάζεσλ πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ 

1. "ΑλεμΪξηεηε επηρεέξεζε" εέλαη θΪζε επηρεέξεζε πνπ δελ ραξαθηεξέδεηαη σο 

ζπλεξγαδφκελε επηρεέξεζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 2 ά σο ζπλδεδεκΫλε 

επηρεέξεζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3. 

2. "πλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο" εέλαη φιεο νη επηρεηξάζεηο πνπ δελ ραξαθηεξέδνληαη 

σο ζπλδεδεκΫλεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3 θαη κεηαμχ ησλ νπνέσλ ππΪξρεη ε 

αθφινπζε ζρΫζε: κηα επηρεέξεζε (αλΪληε επηρεέξεζε) θαηΫρεη, ε έδηα ά απφ θνηλνχ κε 

κέα ά πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3, ην 

25 % ά πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαένπ ά ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ κηαο Ϊιιεο επηρεέξεζεο 

(θαηΪληε επηρεέξεζε). 

Χζηφζν, κηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ σο αλεμΪξηεηε, κε Ϋρνπζα δειαδά 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο, αθφκε θαη εΪλ ην φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ά 

ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειΫγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξέεο 

επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνέ δελ εέλαη, κεκνλσκΫλα ά απφ θνηλνχ, 

ζπλδεδεκΫλνη θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3 κε ηελ νηθεέα επηρεέξεζε: 

α) δεκφζηεο εηαηξεέεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ, θπζηθΪ 

πξφζσπα ά νκΪδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεκαηηθΪ δξαζηεξηφηεηεο ζε 

επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ("business angels") θαη επελδχνπλ έδηα θεθΪιαηα 
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ζε κε εηζεγκΫλεο ζην ρξεκαηηζηάξην επηρεηξάζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επΫλδπζεο ζε 

κηα έδηα επηρεέξεζε δελ ππεξβαέλεη 1250000 επξψ· 

β) παλεπηζηάκηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ· 

γ) ζεζκηθνέ επελδπηΫο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηακεέσλ πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο· 

δ) απηφλνκεο ηνπηθΫο αξρΫο κε εηάζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη ιηγφηεξν απφ 5000 θαηνέθνπο. 

3. "πλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο" εέλαη νη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ 

ηηο αθφινπζεο ζρΫζεηο: 

α) κηα επηρεέξεζε θαηΫρεη ηελ πιεηνςεθέα ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ησλ κεηφρσλ ά ησλ 

εηαέξσλ Ϊιιεο επηρεέξεζεο· 

β) κηα επηρεέξεζε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δηνξέδεη ά λα παχεη ηελ πιεηνςεθέα ησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ Ϊιιεο επηρεέξεζεο· 

γ) κηα επηρεέξεζε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αζθάζεη θπξηαξρηθά επηξξνά ζε Ϊιιε επηρεέξεζε 

βΪζεη ζχκβαζεο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη κε απηάλ ά δπλΪκεη ξάηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηάο 

ηεο ηειεπηαέαο· 

δ) κηα επηρεέξεζε πνπ εέλαη κΫηνρνο ά εηαέξνο Ϊιιεο επηρεέξεζεο ειΫγρεη κφλε ηεο, 

βΪζεη ζπκθσλέαο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη κε Ϊιινπο κεηφρνπο ά εηαέξνπο ηεο ελ ιφγσ 

επηρεέξεζεο, ηελ πιεηνςεθέα ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ησλ κεηφρσλ ά ησλ εηαέξσλ 

απηάο ηεο επηρεέξεζεο. 

Σεθκαέξεηαη φηη δελ ππΪξρεη θπξέαξρε επηξξνά, εθφζνλ νη επελδπηΫο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηελ παξΪγξαθν 2 δεχηεξν εδΪθην δελ ππεηζΫξρνληαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ζηε δηαρεέξηζε 

ηεο εμεηαδφκελεο επηρεέξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ πνπ θαηΫρνπλ κε ηελ 

ηδηφηεηΪ ηνπο σο κεηφρσλ ά εηαέξσλ. 

πλδεδεκΫλεο ζεσξνχληαη επέζεο νη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρΫζεηο 

πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην εδΪθην κΫζσ κηαο ά πεξηζζφηεξσλ Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ ά 

κε ηνπο επελδπηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2. 

Οη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρΫζεηο κΫζσ ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ά νκΪδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επέζεο ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ά ηκάκα ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπο ζηελ έδηα αγνξΪ ά ζε φκνξεο αγνξΫο. 

Χο φκνξε αγνξΪ ζεσξεέηαη ε αγνξΪ ελφο πξντφληνο ά ππεξεζέαο πνπ βξέζθεηαη 

ακΫζσο αλΪληε ά θαηΪληε ηεο ζρεηηθάο αγνξΪο. 

4. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2 δεχηεξν εδΪθην, κηα 

επηρεέξεζε δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ΜΜΔ, εΪλ ην 25 % ά πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαένπ 

ηεο ά ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο ειΫγρεηαη, Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, απφ Ϋλαλ ά 

πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ά δεκφζηνπο θνξεέο, κεκνλσκΫλα ά απφ 

θνηλνχ. 

5. Μηα επηρεέξεζε δχλαηαη λα ππνβΪιεη δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ ηδηφηεηΪ ηεο σο 

αλεμΪξηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο ά ζπλδεδεκΫλεο επηρεέξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε ηα 

ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθΪ φξηα πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 2. Ζ δάισζε 

απηά κπνξεέ λα ππνβιεζεέ αθφκε θαη εΪλ ε δηαζπνξΪ θεθαιαένπ δελ επηηξΫπεη λα 

θαζνξηζηεέ πνηνο ην θαηΫρεη εθφζνλ ε επηρεέξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεέ εχινγα 

λα ππνζΫζεη φηη δελ αλάθεη, θαηΪ πνζνζηφ 25 % ά πεξηζζφηεξν, ζε κηα επηρεέξεζε ά, 

απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλεο κεηαμχ ηνπο ά κΫζσ 
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θπζηθψλ πξνζψπσλ ά νκΪδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη δειψζεηο απηΫο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειΫγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο θαλνληζηηθΫο ξπζκέζεηο. 

 

Άξζξν 4 

ηνηρεέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξένδνο αλαθνξΪο 

1. Σα ζηνηρεέα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ εέλαη εθεέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαέα θιεηζκΫλε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε θαη ππνινγέδνληαη ζε εηάζηα βΪζε. 

ΛακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν χςνο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγέδεηαη ρσξέο ην θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο (ΦΠΑ) θαη ρσξέο 

Ϊιινπο Ϋκκεζνπο δαζκνχο. 

2. ηαλ, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε εηάζηα βΪζε, κηα 

επηρεέξεζε βξέζθεηαη πΪλσ ά θΪησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθΪ κε ηνλ αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ ά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ φξηα πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 2, ε 

θαηΪζηαζε απηά Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ απφθηεζε ά ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

κεζαέαο, κηθξάο ά πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο κφλνλ εΪλ ην θαηλφκελν επαλαιεθζεέ επέ 

δχν δηαδνρηθΪ νηθνλνκηθΪ Ϋηε. 

3. ηελ πεξέπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξάζεσλ, νη ινγαξηαζκνέ ησλ νπνέσλ δελ Ϋρνπλ 

θιεέζεη αθφκε, ηα ζηνηρεέα πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ απφ 

αμηφπηζηεο εθηηκάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. 

 

Άξζξν 5 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεέ ζηνλ αξηζκφ εηάζησλ κνλΪδσλ 

εξγαζέαο (ΔΜΔ), δειαδά ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκΫλσλ πιάξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

εξγΪζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε ά γηα ινγαξηαζκφ απηάο επέ νιφθιεξν ην 

ππφςε Ϋηνο. Σα Ϊηνκα πνπ δελ εξγΪζηεθαλ νιφθιεξν ην Ϋηνο, νη εξγαδφκελνη κεξηθάο 

απαζρφιεζεο, αλεμΪξηεηα απφ ηε δηΪξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθά βΪζε 

αληηζηνηρνχλ ζε θιΪζκαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ πεξηιακβΪλνληαη: 

α) νη κηζζσηνέ· 

β) ηα Ϊηνκα πνπ εξγΪδνληαη γηα ηελ επηρεέξεζε, Ϋρνπλ ζρΫζε εμΪξηεζεο πξνο απηάλ θαη 

εμνκνηνχληαη κε κηζζσηνχο κε βΪζε ην εζληθφ δέθαην· 

γ) νη ηδηνθηάηεο επηρεηξεκαηέεο· 

δ) νη εηαέξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρεέξεζεο θαη 

πξνζπνξέδνληαη νηθνλνκηθΪ πιενλεθηάκαηα απφ ηελ επηρεέξεζε. 

Οη καζεηεπφκελνη ά νη ζπνπδαζηΫο πνπ βξέζθνληαη ζε επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε ζην 

πιαέζην ζχκβαζεο καζεηεέαο ά επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο δελ ζπλππνινγέδνληαη ζηνλ 

αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Ζ δηΪξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο ά ησλ γνληθψλ αδεηψλ 

δελ ζπλππνινγέδεηαη. 

 

Άξζξν 6 

Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο επηρεέξεζεο 
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1. ηελ πεξέπησζε αλεμΪξηεηεο επηρεέξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ 

κε βΪζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηάο ηεο επηρεέξεζεο. 

2. ηελ πεξέπησζε επηρεέξεζεο πνπ ζπλεξγΪδεηαη ά ζπλδΫεηαη κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, 

γέλεηαη κε βΪζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, ά -εθφζνλ 

ππΪξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρεέξεζεο, ά ηνπο ελνπνηεκΫλνπο 

ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνένπο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε επηρεέξεζε βΪζεη 

ελνπνέεζεο. 

ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην εδΪθην πξνζηέζεληαη ηα ζηνηρεέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ πνπ ελδερνκΫλσο ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε, νη 

νπνέεο βξέζθνληαη αθξηβψο αλΪληε ά θαηΪληε ηεο ελ ιφγσ επηρεέξεζεο. Σα ζηνηρεέα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγέα πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην θεθΪιαην ά ζηα 

δηθαηψκαηα ςάθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηΪ πνζνζηΪ). ε πεξέπησζε 

δηαζηαπξσκΫλεο ζπκκεηνράο, ιακβΪλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 

ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδΪθην πξνζηέζεηαη ην 100 % 

ησλ ζηνηρεέσλ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ελδερνκΫλσο ζπλδΫνληαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα κε ηελ 

εμεηαδφκελε επηρεέξεζε θαη ηα νπνέα δελ πεξηιακβΪλνληαη άδε ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

βΪζεη ελνπνέεζεο. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2, ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ 

ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηα ινηπΪ ζηνηρεέα, ελνπνηεκΫλα εθφζνλ ππΪξρνπλ, ζηα νπνέα πξνζηέζεηαη ην 100 % 

ησλ ζηνηρεέσλ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο απηΫο 

επηρεηξάζεηο, εθηφο εΪλ ηα ζηνηρεέα ηνπο πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη ελνπνέεζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2, ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε 

ηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα 

ηνπο, ελνπνηεκΫλα εθφζνλ ππΪξρνπλ. ηα ζηνηρεέα απηΪ πξνζηέζεληαη θαη' αλαινγέα ηα 

ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ελδερνκΫλσο ζπλεξγΪδνληαη κε ηηο ζπλδεδεκΫλεο απηΫο 

επηρεηξάζεηο, νη νπνέεο βξέζθνληαη αθξηβψο αλΪληε ά θαηΪληε απηψλ, εΪλ δελ 

πεξηιακβΪλνληαη άδε ζηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζε αλαινγέα ηνπιΪρηζηνλ 

ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 δεχηεξν εδΪθην. 

4. ηαλ ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ δεδνκΫλεο επηρεέξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγέδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγέα ηα 

ζηνηρεέα ηα ζρεηηθΪ κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηρεέξεζε, 

θαη πξνζζΫηνληαο ηα ζηνηρεέα ηα ζρεηηθΪ κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ζπλδΫνληαη καδέ ηεο. 

 

7.1 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΧΖ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΜΔ 

 

 

Αθξηβά ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο 

 

Δπσλπκέα ά εηαηξηθά επσλπκέα: ………………………………………………………. 

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθάο Ϋδξαο: ……………………………………………………….. 
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Αξηζ. κεηξψνπ ά ΦΠΑ (
1
): …………………………………………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηέηινο ηνπ ά ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (
2
) ……….. 

 

 

Σχπνο ηεο επηρεέξεζεο (βιΫπε επεμεγεηηθφ ζεκεέσκα) 

εκεηψζηε κε Ϋλα ζηαπξφ ηελ πεξέπησζε ά ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνέεο ππΪγεηαη ε 

αηηνχζα επηρεέξεζε: 

 

ΑλεμΪξηεηε επηρεέξεζε ηελ πεξέπησζε απηά, ηα ζηνηρεέα πνπ 

αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρεέξεζεο θαη κφλνλ.  

Να ζπκπιεξσζεέ κφλν ε δάισζε ρσξέο 

παξαξηάκαηα. 

 

πλεξγαδφκελε επηρεέξεζε Να ζπκπιεξσζεέ θαη λα επηζπλαθζεέ  

ην παξΪξηεκα (θαη ην ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθΪ 

δειηέα). ηε ζπλΫρεηα λα ζπκπιεξσζεέ ε  

πλδεδεκΫλε επηρεέξεζε δάισζε θαη ην απνηΫιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ 

λα κεηαθεξζεέ ζηνλ πέλαθα πνπ παξαηέζεηαη 

παξαθΪησ. 
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ηνηρεέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηεγνξέαο επηρεέξεζεο 

 

Σα ζηνηρεέα ππνινγέδνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ παξαξηάκαηνο  

ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπάο 2003/361/ΔΚ ηειηθφ ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ  

ησλ ΜΜΔ. 

 

Πεξένδνο αλαθνξΪο (*): 

 

Αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ (ΔΜΔ) 

 

Κχθινο εξγαζηψλ (**) χλνιν ηζνινγηζκνχ (**) 

 

 

  

 

(*)    ια ηα ζηνηρεέα πξΫπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαέα θιεηζκΫλε δηαρεηξηζηηθά 

ρξάζε θαη λα ππνινγέδνληαη ζε εηάζηα βΪζε.  

ηελ πεξέπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξάζεσλ, ηα ζηνηρεέα πνπ 

ιακβΪλνληαη ππφςε πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. 

     (**)   ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

_____________________________________________________________________

________ 

 

Πξνζνρά: ε ζρΫζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε,  

ππΪξρεη κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ ε νπνέα ελδΫρεηαη λα επηθΫξεη αιιαγά 

ηεο θαηεγνξέαο ηεο αηηνχζαο επηρεέξεζεο (πνιχ κηθξά, κηθξά, κεζαέα ά 

κεγΪιε επηρεέξεζε); 

 

        Όρη 

 

        Ναη [ζ‘ απηά ηελ πεξέπησζε, λα ζπκπιεξσζεέ θαη λα επηζπλαθζεέ 

        δάισζε ζρεηηθΪ κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε (
3
)] 

 

Τπνγξαθά 

λνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ πξνζππνγξΪθνληνο, πνπ εέλαη εμνπζηνδνηεκΫλνο 

λα εθπξνζσπεέ ηελ επηρεέξεζε: ................................................................. 

..................................................................................................................... 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεέα ηεο παξνχζεο δάισζεο θαζψο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ παξαηεκΪησλ ηεο εέλαη αθξηβά. 

 

........................................... (ηφπνο), ..................................... (εκεξνκελέα) 

 

Τπνγξαθά: 

 

___________ 

(
1
) Να πξνζδηνξηζηεέ απφ ηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο. 

(
2
) Πξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληάο ά αληέζηνηρε ζΫζε. 
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(
3
) Οξηζκφο, Ϊξζξν 4 παξΪγξαθνο 2, ηνπ παξαξηάκαηνο ηεο ζχζηαζεο ηεο 

Δπηηξνπάο 2003/361/ΔΚ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ά ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Δπηζπλαπηφκελα παξαξηάκαηα 

 

- ΠαξΪξηεκα Α εΪλ ε επηρεέξεζε Ϋρεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζπλεξγαδφκελε 

επηρεέξεζε (θαη ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθΪ δειηέα) 

- ΠαξΪξηεκα Β εΪλ ε επηρεέξεζε Ϋρεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζπλδεδεκΫλε 

επηρεέξεζε (θαη ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθΪ δειηέα) 

 

Τπνινγηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ γηα ζπλεξγαδφκελε ά ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε (
1
) 

(βιΫπε επεμεγεκαηηθφ ζεκεέσκα) 

 

Πεξένδνο αλαθνξΪο (
2
): 

 

 Αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο  

εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 

ηζνινγηζκνχ (*) 

1. ηνηρεέα (
2
) ηεο αηηνχζαο 

επηρεέξεζεο ά ησλ ελνπνηεκΫλσλ 

ινγαξηαζκψλ (κεηαθνξΪ απφ 

ηνλ πέλαθα Β(1) ηνπ 

παξαξηάκαηνο Β (
3
) 

   

2. Καη‘ αλαινγέα ζπγθεληξσηηθΪ 

ζηνηρεέα (
2
) φισλ ησλ 

(ελδερνκΫλσλ) ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ (κεηαθνξΪ απφ 

ηνλ πέλαθα Α ηνπ παξαξηάκαηνο 

Α) 

   

3. Άζξνηζκα ζηνηρεέσλ (
2
) φισλ 

ησλ (ελδερνκΫλσλ) 

ζπλδεδεκΫλσλ επηρεηξάζεσλ 

πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη βΪζεη 

ελνπνέεζεο ζηε γξακκά 

[κεηαθνξΪ απφ ηνλ πέλαθα Β(2) 

ηνπ παξαξηάκαηνο Β] 

   

χλνιν    

 

(*) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

(
1
) Οξηζκφο, Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνη 2 θαη 3. 

(
2
) ια ηα ζηνηρεέα πξΫπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαέα θιεηζκΫλε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε θαη 

λα ππνινγέδνληαη ζε εηάζηα βΪζε. ηελ πεξέπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξάζεσλ, ηα 

ζηνηρεέα πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο (νξηζκφο, Ϊξζξν 4). 
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(
3
) Σα ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκΫλσλ, 

ππνινγέδνληαη κε βΪζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη Ϊιια ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, ά – 

εθφζνλ ππΪξρνπλ – ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπο 

ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνένπο πεξηιακβΪλεηαη ε επηρεέξεζε βΪζεη 

ελνπνέεζεο. 

__________________________________________________________________ 

 

Σα απνηειΫζκαηα ηεο γξακκάο «χλνιν» πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηνλ πέλαθα ηεο 

δάισζεο ζρεηηθΪ κε ηα «ηνηρεέα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεγνξέαο ηεο επηρεέξεζεο». 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

πλεξγαδφκελε επηρεέξεζε 

 

Γηα θΪζε επηρεέξεζε γηα ηελ νπνέα ζπκπιεξψλεηαη «δειηέν εηαηξηθάο ζρΫζεο» [Ϋλα 

δειηέν γηα θΪζε επηρεέξεζε ζπλεξγαδφκελε κε ηελ αηηνχζα επηρεέξεζε θαη γηα ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο ησλ ελδερφκελσλ ζπλδεδεκΫλσλ επηρεηξάζεσλ, ησλ 

νπνέσλ ηα ζηνηρεέα δελ πεξηιακβΪλνληαη αθφκε ζηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο 

(
1
)], ηα ζηνηρεέα ηνπ ζρεηηθνχ «πέλαθα εηαηξηθάο ζρΫζεο» πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηνλ 

αθφινπζν ζπγθεθαιαησηηθφ πέλαθα: 

 

Πέλαθαο Α 

 

 

πλεξγαδφκελε επηρεέξεζε 

(επσλπκέα/αθξηβά ζηνηρεέα 

Αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(*) 

χλνιν 

ηζνινγηζκνχ (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

χλνιν    

(*) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

____________________________________________________________________ 

(εθφζνλ ρξεηΪδεηαη, λα πξνζηεζνχλ ζειέδεο ά λα κεγαιψζεη ν πέλαθαο) 

 

εκεέσζε: Σα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη ην απνηΫιεζκα ππνινγηζκνχ θαη‘ αλαινγέα πνπ 

πξαγκαηνπνηεέηαη ζην «δειηέν εηαηξηθάο ζρΫζεο» πνπ ζπκπιεξψλεηαη γηα θΪζε Ϊκεζα ά 

Ϋκκεζα ζπλεξγαδφκελε επηρεέξεζε. 
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Σα ζηνηρεέα ηεο γξακκάο «χλνιν» ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηε 

γξακκά 2 (ζρεηηθΪ κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο) ηνπ πέλαθα ηνπ παξαξηάκαηνο 

ηεο δάισζεο. 

 

 

(
1
) Αθφκε θαη εΪλ ηα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε κέα επηρεέξεζε πεξηιακβΪλνληαη ζηνπο 

ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ εθεέλν πνπ νξέδεηαη ζην 

Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 2, πξΫπεη παξφια απηΪ λα εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ πνπ νξέδεηαη 

ζην ελ ιφγσ Ϊξζξν (νξηζκφο, Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 3 εδΪθην 2). 

 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 

 

1. Αθξηβά ζηνηρεέα ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεέξεζεο 

 

Δπσλπκέα ά εηαηξηθά επσλπκέα: ............................................................................. 

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθάο Ϋδξαο: .............................................................................. 

Αξηζκφο κεηξψνπ ά ΦΠΑ (
1
): ..................................................................... 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηέηινο ηνπ ά ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (
2
): ............ 

 

2. ΑθαζΪξηζηα ζηνηρεέα ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαδφκελεο επηρεέξεζεο 

 

Πεξένδνο αλαθνξΪο: 

 Αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ (*) 

ΑθαζΪξηζηα ζηνηρεέα    

(*) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

 

εκεέσζε: ΑπηΪ ηα αθαζΪξηζηα ζηνηρεέα πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη Ϊιια 

ζηνηρεέα ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεέξεζεο, ά, εθφζνλ ππΪξρνπλ, απφ ηνπο 

ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο, ζηα νπνέα πξνζηέζεηαη ην 100% ησλ ζηνηρεέσλ ησλ 

ζπλδεδεκΫλσλ κε απηάλ επηρεηξάζεσλ, εθηφο εΪλ ηα δεδνκΫλα ησλ ζπλδεδεκΫλσλ 

επηρεηξάζεσλ πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη ελνπνέεζεο ζηα ινγηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεέξεζεο (
3
). ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, πξΫπεη λα πξνζηέζεληαη ηα δειηέα 

ζχλδεζεο γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη βΪζεη ελνπνέεζεο.  

 

3. Τπνινγηζκφο θαη’ αλαινγέα 

 

α) Αθξηβάο αλαθνξΪ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο (
4
) πνπ θαηΫρεη ε επηρεέξεζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηε δάισζε (ά απφ ηε ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε κΫζσ ηεο νπνέαο 

δεκηνπξγεέηαη ε ζρΫζε κε ηε ζπλεξγαδφκελε επηρεέξεζε), ζηε ζπλεξγαδφκελε 

επηρεέξεζε πνπ απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο δειηένπ: 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 



 95 

 

ΑλαθνξΪ θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο (
4
) πνπ θαηΫρεη ε ζπλεξγαδφκελε επηρεέξεζε 

πνπ απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο δειηένπ ζηελ επηρεέξεζε πνπ θαηαξηέδεη ε 

δάισζε (ά ζηε ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε): 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

β) ΠξΫπεη λα επηιεγεέ ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα δχν πξνεγνχκελα πνζνζηΪ θαη 

λα ζπκπεξηιεθζεέ ζηα αθαζΪξηζηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξνεγνχκελν 

πιαέζην. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ θαη‘ αλαινγέα ππνινγηζκνχ ζα κεηαθΫξνληαη ζηνλ 

παξαθΪησ πέλαθα: 

 

 

«Πέλαθαο εηαηξηθάο ζρΫζεο» 

 

Πνζνζηφ: ... Αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 

εξγαζηψλ (*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ (*) 

ΑπνηειΫζκαηα θαη‘ αλαινγέα    

(*) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

 

Σα ζηνηρεέα απηΪ πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηνλ πέλαθα Α ηνπ παξαξηάκαηνο Α. 

 

 

(
1
) Να πξνζδηνξηζηεέ απφ ηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο. 

(
2
) Πξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληάο ά αληέζηνηρε ζΫζε. 

(
3
) Οξηζκφο, Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 3 εδΪθην 1. 

(
4
) ζνλ αθνξΪ ηε ζπκκεηνρά ζην θεθΪιαην ά ζηα δηθαηψκαηα ςάθνπ, ιακβΪλεηαη 

ππφςε ην πςειφηεξν πνζνζηφ. ην πνζνζηφ απηφ πξΫπεη λα πξνζηεζεέ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνράο ζηελ έδηα επηρεέξεζε πνπ αλάθεη ζε ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο (νξηζκφο, 

Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 2 εδΪθην 1). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

πλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο 

 

Α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξέπησζεο ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε αηηνχζα επηρεέξεζε 

 

       Πεξέπησζε 1: Ζ αηηνχζα επηρεέξεζε θαηαξηέδεη ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ά 

πεξηιακβΪλεηαη βΪζεη ελνπνέεζεο ζηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο Ϊιιεο 

ζπλδεδεκΫλεο επηρεέξεζεο [πέλαθαο Β(1)]. 

 

       Πεξέπησζε 2: Ζ αηηνχζα  επηρεέξεζε ά κέα ά πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο δελ 

θαηαξηέδνπλ ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ά δελ πεξηιακβΪλνληαη βΪζεη ελνπνέεζεο 

[πέλαθαο Β(2)]. 

 

 

εκαληηθά ζεκεέσζε: Σα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλεο κε ηελ 

αηηνχζα επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη Ϊιια ζηνηρεέα, ά, 

εθφζνλ ππΪξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο. ηα ζηνηρεέα απηΪ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη‘ αλαινγέα ηα ζηνηρεέα ησλ ελδερφκελσλ ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ κε ηηο ελ ιφγσ ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο, πνπ βξέζθνληαη αθξηβψο 

αλΪληε ά θαηΪληε ηεο αηηνχζαο επηρεέξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη 

ελνπνέεζεο (
1
). 

 

 

Β. ΜΫζνδνη ππνινγηζκνχ αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε 

 

Πεξέπησζε 1: Χο βΪζε ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελνπνηεκΫλνη ινγαξηαζκνέ. 

Να ζπκπιεξσζεέ ν παξαθΪησ πέλαθαο Β(1) 

 

Πέλαθαο Β (1) 

 

 Αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ 

Κχθινο 

εξγαζηψλ (**) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ (**) 
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(ΔΜΔ) (*) 

χλνιν    

 

(*) ηαλ ζηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο δελ θαέλεηαη ν αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ, ν 

αξηζκφο ηνπο ππνινγέδεηαη κε ηελ Ϊζξνηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκΫλσλ φισλ ησλ 

επηρεηξάζεσλ κε ηηο νπνέεο ζπλδΫεηαη ε αηηνχζα επηρεέξεζε. 

(**) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

 

_____________________________________________________________________

________ 

Σα ζηνηρεέα ηεο γξακκάο «χλνιν» ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηε 

γξακκά 1 ηνπ πέλαθα ηνπ παξαξηάκαηνο ηεο δάισζεο. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη βΪζεη ελνπνέεζεο 

 

πλεξγαδφκελε επηρεέξεζε 

(επσλπκέα/αθξηβά ζηνηρεέα 

Γηεχζπλζε ηεο 

εηαηξηθάο Ϋδξαο 

Αξηζκφο 

κεηξψνπ ά 

ΦΠΑ (*) 

Ολνκαηεπψλπκν θαη 

ηέηινο ηνπ ά ησλ 

βαζηθψλ 

δηεπζπλφλησλ (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

 

 

(*) Να πξνζδηνξηζηεέ απφ ηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο. 

(**) Πξφεδξνο (Chief executive), Γεληθφο Γηεπζπληάο ά αληέζηνηρε ζΫζε. 

_____________________________________________________________________

________ 

 

εκαληηθά ζεκεέσζε: Οη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο κηαο παξφκνηαο ζπλδεδεκΫλεο 

επηρεέξεζεο, πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη ελνπνέεζεο, πξΫπεη λα 

αληηκεησπέδνληαη σο Ϊκεζνη εηαέξνη ηεο αηηνχζαο επηρεέξεζεο. Σα ζηνηρεέα ηνπο θαη Ϋλα 

«δειηέν εηαηξηθάο ζρΫζεο» πξΫπεη ζπλεπψο λα πξνζηέζεληαη ζην παξΪξηεκα Α. 

Πεξέπησζε 2: Γηα θΪζε ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζρΫζεσλ 

κΫζσ Ϊιισλ ζπλδεδεκΫλσλ επηρεηξάζεσλ), πξΫπεη λα ζπκπιεξψλεηαη Ϋλα «δειηέν 

ζχλδεζεο» θαη λα γέλεηαη απιά Ϊζξνηζε ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ ζπλδεδεκΫλσλ 

επηρεηξάζεσλ ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πέλαθα Β(2) παξαθΪησ. 
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(
1
) Οξηζκφο, Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 2 εδΪθην 2. 

 

 

Πέλαθαο Β (2) 

 

 

Δπηρεέξεζε αξηζ.: Αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(**) 

χλνιν 

ηζνινγηζκνχ (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

χλνιν    

 

(*) λα πξνζηέζεηαη Ϋλα «δειηέν ζχλδεζεο» αλΪ επηρεέξεζε. 

(**) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

___________________________________________________________________ 

 

Σα ζηνηρεέα ηεο γξακκάο «χλνιν» ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηε 

γξακκά 3 (ζρεηηθΪ κε ηηο ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο) ηνπ πέλαθα ηνπ παξαξηάκαηνο ηεο 

δάισζεο. 

 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΤΝΓΔΖ 

 

(κφλν γηα ηε ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη βΪζεη ελνπνέεζεο ζηνλ 

πέλαθα Β) 

 

 

1. Αθξηβά ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο 

 

Δπσλπκέα ά εηαηξηθά επσλπκέα: .............................................................................. 

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθάο Ϋδξαο : .............................................................................. 

Αξηζ. κεηξψνπ ά ΦΠΑ (
1
)          : .............................................................................. 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηέηινο ηνπ ά ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (
2
): ............ 

 

2. ηνηρεέα ηεο ελ ιφγσ επηρεέξεζεο 

 

Πεξένδνο αλαθνξΪο: 

 Αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ (*) 

χλνιν    
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(*) ζε ρηιηΪδεο επξψ. 

 

_____________________________________________________________________

_______ 

 

Σα ζηνηρεέα απηΪ πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη ζηνλ πέλαθα Β(2) ηνπ παξαξηάκαηνο Β. 

 

εκαληηθά ζεκεέσζε: Σα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλεο κε ηελ 

αηηνχζα επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη Ϊιια ζηνηρεέα, ά, 

εθφζνλ ππΪξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο. ηα ζηνηρεέα απηΪ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη‘ αλαινγέα ηα ζηνηρεέα ησλ ελδερφκελσλ ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ κε ηηο ελ ιφγσ ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο, πνπ βξέζθνληαη αθξηβψο 

αλΪληε ά θαηΪληε ηεο αηηνχζαο επηρεέξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη 

ελνπνέεζεο (
3
). 

 

Παξφκνηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο πξΫπεη λα αληηκεησπέδνληαη σο Ϊκεζνη εηαέξνη 

ηεο αηηνχζαο επηρεέξεζεο. Σα ζηνηρεέα ηνπο θαη Ϋλα «δειηέν εηαηξηθάο ζρΫζεο» πξΫπεη 

ζπλεπψο λα πξνζηέζεληαη ζην παξΪξηεκα Α. 

 

 

(
1
) Να πξνζδηνξηζηεέ απφ ηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο. 

(
2
) Πξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληάο ά αληέζηνηρε ζΫζε. 

(
3
) Αθφκε θαη εΪλ ηα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε κέα επηρεέξεζε πεξηιακβΪλνληαη ζηνπο 

ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ εθεέλν πνπ νξέδεηαη ζην 

Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 2, πξΫπεη παξφια απηΪ λα εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ πνπ νξέδεηαη 

ζην ελ ιφγσ Ϊξζξν (νξηζκφο, Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 3 εδΪθην 2). 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ 

ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

2004/C/244/02, ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ.  

 

2. ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ 
ΓΡΑΜΜΧΝ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ 
ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 

 
 
2.1. Έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο 

9. Γελ ππάξρεη θνηλνηηθφο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ε 

Δπηηξνπή ζεσξεί φηη κία επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
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παξνπζψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, εθφζνλ δελ είλαη ηθαλή, κε δηθνχο ηεο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ή κε ηνπο πφξνπο πνπ είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο/κέηνρνπο ηεο θαη ηνπο πηζησηέο ηεο, λα αλαθφςεη ηε δεκηνγφλν 

πνξεία ηεο, ε νπνία, ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε απφ ην θξάηνο, ζα ηελ 

νδεγήζεη πξνο κία ζρεδφλ βέβαηε νηθνλνκηθή εμαθάληζε βξαρππξφζεζκα ή 

κεζνπξφζεζκα. 

10. πγθεθξηκέλα, κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη θαηαξρήλ θαη αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

πξνβιεκαηηθή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξνπζψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(1), εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ 

(2) θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή· β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ 

νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο 

εηαηξείαο (3), εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο 

εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ 

κελψλ, ή· γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε 

ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

11. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 10, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη 

πξνβιεκαηηθή, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη ζπλήζεηο ελδείμεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο 

επηρείξεζεο φπσο αχμεζε ησλ δεκηψλ, κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δηφγθσζε ησλ 

απνζεκάησλ, πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θζίλνπζα ηακεηαθή ξνή, 

απμαλφκελε δαλεηνιεςία, αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη 

εμαζζέληζε ή εμαθάληζε ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. ηηο ζνβαξφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ήδε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή λα απνηειεί 

αληηθείκελν ζπιινγηθήο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη παξνχζεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηζρχνπλ γηα θάζε ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην 

ηέηνηαο δηαδηθαζίαο θαη ε νπνία επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, κία πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε είλαη 

επηιέμηκε κφλν εθφζνλ απνδεδεηγκέλα αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αλάθακςή ηεο 

κε δηθνχο ηεο πφξνπο ή κε ηελ ιήςε θεθαιαίσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο/κεηφρνπο ή απφ 

πεγέο ηεο αγνξάο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III : ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ 

ΚΛΑΓΧΝ ΚΑΓ - NACE 2008 
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ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΣΑΞΔΗ NACE, 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ – 

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΔ CPA, 

ΔΘΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

10.52 Παξαγσγά παγσηψλ 

10.7 
Παξαγσγά εηδψλ αξηνπνηέαο θαη αιεπξσδψλ 

πξντφλησλ 

10.82 Παξαγσγά θαθΪνπ, ζνθνιΪηαο θαη δαραξσηψλ 

10.83.12 

Δπεμεξγαζέα ππνθαηΪζηαησλ ηνπ θαθΫ. 

ΔθρπιηζκΪησλ, απνζηαγκΪησλ θαη ζπκππθλσκΪησλ 

ηνπ θαθΫ ά ησλ ππνθαηΪζηαησλ ηνπ θαθΫ.  

10.83.14 
Δπεμεξγαζέα εθρπιηζκΪησλ, απνζηαγκΪησλ, 

ζπκππθλσκΪησλ θαη παξαζθεπαζκΪησλ ηζαγηνχ 

10.83.15 Δπεμεξγαζέα αθεςεκΪησλ βνηΪλσλ 

10.84 

(Δθηφο 10.84.11) 

Παξαγσγά αξηπκΪησλ θαη θαξπθεπκΪησλ 

(Δθηφο Παξαγσγά μηδηνχ θαη ππνθαηΪζηαησλ ηνπ 

μηδηνχ πνπ ιακβΪλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ) 

10.86 
Παξαγσγά νκνγελνπνηεκΫλσλ παξαζθεπαζκΪησλ 

δηαηξνθάο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

10.89.11 
Παξαγσγά ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκΪησλ 

ηνπο 

10.89.13.01 Παξαγσγά δπκψλ αξηνπνηέαο θαη παξφκνησλ εηδψλ  

10.89.13.02 Παξαγσγά κπΫηθηγθ πΪνπληεξ 

11.01 
Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλΪκημε αιθννινχρσλ 

πνηψλ 

11.05 Επζνπνηέα 

11.07 
Παξαγσγά αλαςπθηηθψλ· παξαγσγά κεηαιιηθνχ 

λεξνχ θαη Ϊιισλ εκθηαισκΫλσλ λεξψλ 

13* Παξαγσγά θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ* 

14* Καηαζθεπά εηδψλ Ϋλδπζεο* 

15* Βηνκεραλέα δΫξκαηνο θαη δεξκΪηηλσλ εηδψλ* 

16 

Βηνκεραλέα μχινπ θαη θαηαζθεπά πξντφλησλ απφ μχιν 

θαη θειιφ, εθηφο απφ Ϋπηπια· θαηαζθεπά εηδψλ 

θαιαζνπνηέαο θαη ζπαξηνπιεθηηθάο 

17 Υαξηνπνηέα θαη θαηαζθεπά ρΪξηηλσλ πξντφλησλ 
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18 
Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγά πξνεγγεγξακκΫλσλ 

κΫζσλ 

20 Παξαγσγά ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 

21 
Παξαγσγά βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκΪησλ 

22 
Καηαζθεπά πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη 

πιαζηηθΫο χιεο 

23 Παξαγσγά Ϊιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 

25 
Καηαζθεπά κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαέξεζε ηα 

κεραλάκαηα θαη ηα εέδε εμνπιηζκνχ 

26 

Καηαζθεπά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

 

27 Καηαζθεπά ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28 
Καηαζθεπά κεραλεκΪησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ 

π.δ.θ.α. 

31 Καηαζθεπά επέπισλ 

32 Άιιεο κεηαπνηεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

33 
Δπηζθεπά θαη εγθαηΪζηαζε κεραλεκΪησλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

35.30.21 
Τπεξεζέεο παξνράο πΪγνπ (κφλν νη επηρεηξάζεηο 

ππεξεζηψλ παξνράο πΪγνπ) 

36.00.20.01 Τπεξεζέεο αθαιΪησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

36.00.20.02 Τπεξεζέεο επεμεξγαζέαο λεξνχ κε θέιηξα ά Ϊιια κΫζα 

37* Δπεμεξγαζέα ιπκΪησλ* 

38.3* ΑλΪθηεζε Τιηθψλ* 

39* 
Γξαζηεξηφηεηεο εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο ππεξεζέεο γηα 

ηε δηαρεέξηζε απνβιάησλ* 

52.10 Απνζάθεπζε 

58 ΔθδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

62 

Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, παξνράο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθεέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξέαο 
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71.20.12*  

Τπεξεζέεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ησλ θπζηθψλ 

ηδηνηάησλ (κφλν νη ππεξεζέεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ 

ησλ θπζηθψλ ηδηνηάησλ)* 

71.20.13 

Τπεξεζέεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ νινθιεξσκΫλσλ 

κεραληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ (κφλν  νη 

Τπεξεζέεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ νινθιεξσκΫλσλ 

κεραληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ) 

95.11.10.01 
Τπεξεζέεο εγθαηΪζηαζεο παθΫησλ ινγηζκηθνχ ά 

επεθηΪζεσλ 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

 

(*) Μφλν γηα ηηο λΫεο θαη ππφ ζχζηαζε (start-up) 
επηρεηξάζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ. 

 

1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 

 Σηκνιφγηα (θαη Proforma Ηnvoice ζε πεξίπησζε αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην 

εμσηεξηθφ), Γειηία απνζηνιήο, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη αγνξάο 

εμνπιηζκνχ.  

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 

 Γηα πξνκήζεηα αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν κεηαθνξάο (πρ. Οδηθψο, κέζσ πινίνπ, θ.ι.π,)  CMR, Packing List, 

Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε 

θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ κεραλήκαηνο  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ζπλνδεπφκελα κε 

ηερληθφ θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

απαηηείηαη θαη πιήξεο αλάιπζε θφζηνπο. 
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 Δμνπιηζκφο ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

ζεηξηαθψλ αξηζκψλ (επί ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ζπλνδεπηηθά ηερληθά θπιιάδηα 

θιπ) θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά 

θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε 

παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 Αληίγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά 

εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Οδεγφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

 

2. Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ  

 Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη 

αγνξάο ινγηζκηθνχ 

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 

 Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο 

βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο 

 Αλάιπζε θφζηνπο θαη θχιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο δαπαλψλ 

παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε 

δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο εξγαζηψλ. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε 

θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Λνγηζκηθφ ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

ζεηξηαθψλ αξηζκψλ  θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, 

ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 

 

3. Γαπάλεο θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ 

 Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά θαηαζθεπαζηηθψλ 

εξγαζηψλ. 

 Οηθνδνκηθή άδεηα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ή φπνηα άιιε κνξθή έγθξηζεο 

εξγαζηψλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. έγθξηζε γηα 

εξγαζίεο δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο) ή λφκηκε απαιιαγή είηε απφ 

Πνιενδνκία είηε κε Τ.Γ. ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ κέινπο ηνπ ΣΔΔ. 

 Σπρφλ ζρέδηα ηνπ ρψξνπ αλάινγα κε  ηηο δαπάλεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ην 

έξγν. 

 Φσηνγξαθίεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγξακκέλνο ζην Τπνζεθνθπιαθείν. ε 

πεξίπησζε πνπ νη θηηξηαθέο επεκβάζεηο πινπνηεζνχλ ζε κε ηδηφθηεην ρψξν 

ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί κηζζσηήξην ζπκβφιαην δηάξθεηαο 15 εηψλ απφ 

ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 

 πκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Οη 

ζπκβάζεηο είλαη επίζεο ππνρξεσηηθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο 
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ΣΠΤ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ, 

ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θ.ι.π.). 

 Σερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Δπηκεηξήζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ. 

 Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ αξκφδην κεραληθφ κέινπο ηνπ 

ΣΔΔ. 

 Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο απηεπηζηαζίαο. 

 Αλάιπζε θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο εξγαζηψλ εηδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Να έρνπλ νινθιεξσζεί νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

 

4. Γαπάλεο απφθηεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνγλσζίαο (αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνθηάηαη) 

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. 

 Θεσξεκέλεο ζπκβάζεηο ζηε ΓΟΤ. 

 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε. 

 Σπρφλ άδεηεο ρξήζεο.  

 

5. Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ): 

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θ.ι.π. παξαζηαηηθά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 χκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

 Αληίγξαθν κειεηψλ, εγρεηξηδίσλ (γηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα) 

 Ηζηνζειίδα ζε ιεηηνπξγία θαη αλάιπζε θφζηνπο απηήο. 

 

6. Γαπάλεο  πηζηνπνίεζεο  δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  
 

Γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν επηζεκαίλεηαη φηη : 

     Γηα φια ηα είδε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, ε πινπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο 

πεξηγξαθέο θαη πνζφηεηεο ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα 

πψιεζεο/ππεξεζηψλ, απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.) θαη ηηο 

πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ηηκνινγνχληαη θαη λα είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ 

αληίζηνηρε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 Σα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλνπλ 

απαξαίηεην, γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο.  

 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νκάδσλ ειέγρνπ, 

έρνληαο επηηφπνπ παξνπζία (ηνπιάρηζηνλ ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
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νξηζηεί ζηε ζχκβαζε) θαη παξέρνληαο θάζε δπλαηφ ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή 

δηεπθξίληζε ππνβνεζά ηελ νξζή θαη αθξηβή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 

 Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη : 

α) ζεσξεκέλα απφ ηε ΓΟΤ  

β) εμνθιεκέλα ζην ζχλνιν ηνπο πξηλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ αλεμαξηήησο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηε ζχκβαζε. ε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην πνζφ πνπ ζα ππνβιεζεί είλαη κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη δελ ππάξρεη 

άιιε απαίηεζε απφ ηα δχν κέξε ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη ιχζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ ή Τ.Γ κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη άιιε 

νηθνλνκηθή ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε  
 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή 

θνξνινγηθή λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. θαξηέιεο 

πξνκεζεπηψλ, θαξηέιεο ηακείνπ, θαξηέιεο ινγαξηαζκψλ, εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο, extrait, ΣΠΤ, ΓΑ, ΣΓΑ, παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ εμσηεξηθφ, 

ζεσξεκέλα ηζνδχγηα, θ.ι.π.) γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα παξαδνηέα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ 

(παξ. 10.6 Οδεγνχ). 

 

ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 

 Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε ή έγγξαθα 

ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π. 

 ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη ε εμφθιεζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ, 

νπφηε απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία/ΑΦΜ ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ε 

πεξηγξαθή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε) θαη νη πνζφηεηεο (ή δηάξθεηα ππεξεζηψλ).  

 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ, λα αλαγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη 

θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ην είδνο 

ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ινγηζκηθνχ-εθαξκνγψλ, λα αλαγξάθνληαη 

θαηά πεξίπησζε νη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) ή αδεηψλ 

ρξήζεο (license numbers) ή θσδηθνί πειάηε (customer numbers) απφ ηελ 

αληίζηνηρε βάζε πειαηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή θαη δηαρσξίζηκα ηα ηκήκαηα 

ησλ δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ή λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζαθψο νη θαζαξέο 

αμίεο ρσξίο ΦΠΑ. 

  Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο λα ππάξρνπλ εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ.  

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα εγγξάθνπλ  ππνρξεσηηθά ζην κεηξψν παγίσλ ηνλ 

απνθηνχκελν εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο δαπάλεο 

ησλ θηεξηαθψλ επεκβάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο 

δηαδξνκή ειέγρνπ (λα είλαη ζαθήο θαη δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε κέρξη 

επηπέδνπ Καηεγνξίαο Γαπαλψλ γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Οη παξεκβάζεηο ζην Παξαγσγηθφ Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ, πνπ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζπλδένληαη κε 

κέηξα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ : 

- δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

- ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

(φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο) 

- ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα παξεκβάζεηο απφ 

γεσξγνχο θαη κε γεσξγνχο, ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ, 

νξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία.  

 

 

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - Δπελδχζεηο απφ 

γεσξγνχο 

 

Οη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ 

ηνπο,  κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν απφ ην ΔΓΣΑΑ (ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλ. 1698/2005) γηα ηε δεκηνπξγία, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο.  

      

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Μηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, έσο 40 θιίλεο 

 Υψξνη εζηίαζεο θαη αλαςπρήο  
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 Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα 

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο θιπ.). 

 Οηθνηερλία, ρεηξνηερλία, παξαγσγή εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθέο 

κνλάδεο  

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ  

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε  

 Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εθηφο ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία (π.ρ. 

θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε ΑΠΔ, 

γεσζεξκίαο θιπ.). 

 

Θα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ επίζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη απφθηεζε πνηνηηθψλ ζεκάησλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηνλ ηνπξηζκφ, απηέο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

Δπίζεο, νη παξεκβάζεηο απφ γεσξγνχο ζηε κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 300.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο / Δπελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο  

Βαζηθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ γηα επελδχζεηο απφ κε 

γεσξγνχο, φπσο νξίζζεθαλ αλσηέξσ, ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, 

εκπνξίαο, ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ είλαη νη παξαθάησ: 

 Γεσγξαθηθφ θξηηήξην. Γηα ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ 

Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

(ΟΠΑΑΥ), πνπ ζα είλαη νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Καλ.1698/05 θαη πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κεηά ηελ ζπλεμέηαζε κηαο 

ζεηξάο παξακέηξσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ ζα γίλεη 

απφ ην ΔΓΣΑΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα αθνξά ζε 

Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. 

 Ύςνο Πξνυπνινγηζκνχ. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, νη παξεκβάζεηο ζηε  

κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 

300.000 € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο). Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ 

γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κε αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε 

πξνζζήθε θαζ’ χςνο θαη θαη’ επέθηαζε) ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα ηηο 

ίδηεο πεξηνρέο, απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κέρξη χςνπο 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000€.  

 Κιαδηθφ θξηηήξην. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, ζηνπο θιάδνπο 

ηεο κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
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παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο αθνξά ζηνπο θιάδνπο/παξεκβάζεηο πνπ ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ.  
 

Πίλαθαο  : Κιάδνη πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ 

 
ΣΑΚΟΓ 

03 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΑΚΟΓ 

08 

1533 Παξαζθεπή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 10.39-1 

1581 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 10.71-0 

1582 
Παξαγσγή θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο 
10.72-0 

1584 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 10.82-0 

1585 
Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 

πξντφλησλ 
10.73-0 

1586 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 10.83-0 

1589 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. 10.89-0M 

1591 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 11.01-0M 

172 Τθαληήξηα 13.2M 

1751 Σαπεηνπξγία 13.93-0 

1821 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 14.12-0 

1920 
Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, 

εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 
15.12-0M 

2010 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ 16.10-0M 

2030 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 16.22-0 

2052 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 16.29-0M 

2121 
Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

απφ ραξηί θαη ραξηφλη 
17.21-0 

2414 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 19.10-0M 

2451 
Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 

ζηίιβσζεο 
20.41-0 

2463 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 20.53-0 

2613 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 23.13-0 

262.1 
Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ 

δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 
23.41-0 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 23.49-0 

2861 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 25.71-0M 

2862 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 25.73-0M 

2939 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 28.30-0M 

3611 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 29.32-0M 

3612 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 28.23-0M 

3613 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 31.02-0M 

3614 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 31.09-0M 

3629 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ κ.α.θ. 32.12-0M 

363 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 32.2 
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5212 Παληνπσιεία 47.11-1 

5225 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 47.25-0 

5255 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 47.41-0 

5281 Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 95.23-0M 

9231 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 90.01-0M 

9232 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 79.90-0M 

9233 Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 93.21-0 

9301 
Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 

πξντφλησλ 
96.01-0 

9302 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη ηλζηηηνχησλ θαιινλήο 96.02-0 

9304 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 93.13-0 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ ΟΠΑΑΥ 

1. ∆ήµνη λνµνχ Αηησιναθαξλαλίαο -- 

1. ∆ήµνο Αιπδίαο 
2. ∆ήµνο Αµθηινρίαο (∆.∆. Αµπειάθη, Αλνημηάηηθν, βαξεηάδα) 
3. ∆ήµνο Αλαθηνξίνπ   ( εθηφο ∆.∆. Βνλίηζεο) 
4. ∆ήµνο Απνδνηίαο (εθηφο ησλ ∆.∆. Αµπειαθησηίζζεο, Άλσ Υψξαο, 

Διαηνχο, Κάησ Υψξαο, Κξπνλεξίσλ, Πφδνπ) 
5. ∆ήµνο Αζηαθνχ 
6. ∆ήµνο Θέξµνπ (εθηφο ησλ ∆.∆. Αγίαο νθίαο, Καινπδίνπ, Μπξηέαο, 

Παµθίνπ, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ) 
7. ∆ήµνο Ηλάρνπ 
8. ∆ήµνο Πάιαηξνπ 
9. ∆ήµνο Μεδεψλνο 
10. ∆ήµνο Μεληδίνπ (∆.∆. Φισξηάδα) 
11. ∆ήµνο Παλαηησιηθνχ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Κεξαζέαο) 
12. ∆ήµνο Παξαβφιαο (εθηφο ησλ ∆.∆. Νεξνµάλλαο, Παληαλάζζεο, Παξαβφιαο) 
13. ∆ήµνο Παξαθαµππιίσλ 

14. ∆ήµνο Πιαηάλνπ (εθηφο ησλ ∆.∆. ∆ελδξνρσξίνπ Κιεπάο, Ληβαδαθίνπ, 
Πεξδηθφβξπζεο, Πεξίζηεο, Πιαηάλνπ, Υφµνξεο) 

15. ∆ήµνο Ππιιήλεο (εθηφο ησλ ∆.∆. Αλζνθχηνπ, Γάβξνπ, Διεπζεξηαλήο, 
Παιαηνπχξγνπ, Μειέαο, Πνθίζηεο) 

16. ∆ήµνο ηξάηνπ (∆.∆. Καζηξάθη) 
17. ∆ήµνο Φπηεηψλ 

2. ∆ήµνη λνµνχ Αξγνιίδαο -- 

1. ∆ήµνο Αζθιεπηείνπ (∆.∆. Αζθιεπηείνπ. Αγ. ∆εµεηξίνπ, Αδαµίνπ, Αξθαδηθνχ) 
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2. ∆ήµνο Δπηδαχξνπ 
3. ∆ήµνο Δξµηφλεο 
4. ∆ήµνο Κξαληδίνπ (εθηφο ∆.∆. Κξαληδίνπ) 
5. ∆ήµνο Μηδέαο (∆.∆. Αξαρλαίνπ, Μηδέαο) 
6. ∆ήµνο Μπθελαίσλ (∆.∆. Πξφζπµλαο, Ληµλψλ) 

3. ∆ήµνη λνµνχ Αξθαδίαο -- 

1. ∆ήµνο Σπξνχ 
2. ∆ήµνο Βαιηεηζίνπ 
3. ∆ήµνο Βφξεηαο Κπλνπξίαο (Αγ. νθίαο, Αγ. Γεσξγίνπ, Αγ. Πέηξνπ, ∆νιηαλψλ, 

Έιαηνπ, Καξάηνπια, Καζηαλίηζαο, Καζηξίνπ, 



 112 

2 

Κνπηξνχθσλ, Μεζνξάρεο, Νέαο Υψξαο, Ξεξνπεγαδίνπ, 
Πεξδηθφβξπζεο, Πιαηαλάο, Πιαηάλνπ, Πξάζηνπ, ίηαηλαο, 
ηφινπ, Υαξάδξνπ, Ωξηάο, Κνξαθνβνπλίνπ, Αγ. Αλδξέα) 

4. ∆ήµνο Ζξαίαο 

5. ∆ήµνο Κιείηνξνο 
6. ∆ήµνο Κνληνβαδαίλεο 
7. ∆ήµνο Λαγθαδίσλ 

8. ∆ήµνο Λεσληδίνπ (εθηφο ∆.∆. Λεσληδίνπ) 
9. ∆ήµνο Σξνπαίσλ 

10. ∆ήµνο Φαιαηζίαο 
11. Κ. Κνζµά 

4. ∆ήµνη λνµνχ Άξηαο -- 

1. ∆ήµνο Αγλάλησλ 
2. ∆ήµνο Αζαµαλίαο 

3. ∆ήµνο Γεσξγίνπ Καξατζθάθε 
4. ∆ήµνο Ζξαθιείαο 
5. ∆ήµνο Ξεξνβνπλίνπ 
6. ∆ήµνο Πέηα 
7. ∆ήµνο Σεηξαθπιίαο 
8. Κ. Θενδσξηαλψλ 
9. Κ. Μειηζζνπξγψλ 

5. ∆ήµνη λνµνχ Αραΐαο - 

1. ∆ήµνο Αηγείξαο (εθηφο ∆.∆. Αηγείξαο, Αηγψλ) 
2. ∆ήµνο Αηγίνπ (∆.∆. Πηέξεο) 
3. ∆ήµνο Αθξάηαο (∆.∆. Αγίαο Βαξβάξαο, Βαιηµήο, Εαξνχριεο, 

Μεζνξξνπγίνπ, Πεξηζηέξαο, Πιαηάλνπ) 
4. ∆ήµνο Αξναλίαο 
5. ∆ήµνο Καιαβξχησλ 

6. ∆ήµνο Λεπθαζίνπ 
7. ∆ήµνο Πατσλ 
8. ∆ήµνο Σξηηαίαο 
9. ∆ήµνο Φαξξψλ 

10. Κ. Λενληίνπ 
11. Κ. Καιεληδίνπ 



 113 

3 

6. ∆ήµνη λνµνχ Βνησηίαο -- 

1. ∆ήµνο Αιηάξηνπ (∆.∆. Δπαγγειίζηξηαο) 
2. ∆ήµνο ∆αχιεηαο   (εθηφο ∆.∆. Μαπξνλεξίνπ) 
3. ∆ήµνο ∆εξβελνρσξίσλ 

4. ∆ήµνο ∆ηζηφµνπ   (εθηφο ∆.∆. ∆ηζηφµνπ) 
5. ∆ήµνο Θεζπηέσλ (εθηφο ∆.∆. Θεζπηψλ, Μαπξνµµαηίνπ) 
6. ∆ήµνο Θεβαίσλ (∆.∆. Νενρσξαθίνπ) 
7. ∆ήµνο Θίζβεο (εθηφο ησλ ∆.∆. Διινπίαο, Ξεξνλνµήο) 
8. ∆ήµνο Κνξψλεηαο (∆.∆. Κνξψλεηαο, Αγ. Άλλα, Αγ. Σξηάδα) 
9. ∆ήµνο Λεβαδέσλ (oηθηζµνί Αλάιεςε, Εεξίθη ηνπ ∆.∆. Λεβαδέσλ) 
10. ∆ήµνο Πιαηαηψλ (εθηφο ησλ ∆.∆. Λνπηνπθίνπ, Μειηζζνρσξίνπ) 
11. ∆ήµνο Σαλάγξαο (∆.∆. Αζσπία, Καιιηζέα) 
12. ∆ήµνο Υαηξσλείαο   (εθηφο ∆.∆. Αγίνπ Βιαζίνπ, Υαηξψλεηαο) 
13. Κ. Κπξηαθίνπ 

7. ∆ήµνη λνµνχ Γξεβελψλ - 

1. ∆ήµνο Γφξγηαλεο 
2. ∆ήµνο Θεφδσξνπ Εηάθα 

3. ∆ήµνο Αγ. Κνζµά 
4. Κ. Αβδειιά 
5. Κ. ∆νηζηθνχ 
6. Κ. Μεζνινπξίνπ 
7. Κ. Πεξηβνιίνπ 
8. Κ. αµαξίλεο 
9. Κ. µίμεο 
10. Κ. Φηιηππαίσλ 

8. ∆ήµνη λνµνχ ∆ξάµαο - 

1. ∆ήµνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ 

2. ∆ήµνο Παξαλεζηίνπ 

3. Κ. ηδεξφλεξνπ 

9. ∆ήµνη λνµνχ ∆σδεθαλήζνπ 

1. ∆ήµνο Αζηππάιαηαο 

2. ∆ήµνο Αηηαβχξνπ 

3. ∆ήµνο Καµείξνπ 

4. ∆ήµνο Καξπάζνπ 
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5. Γήκνο Κάζνπ 
6. Γήκνο Μεγίζηεο 

7. Γήκνο Νηζχξνπ 
8. Γήκνο Νφηηαο Ρφδνπ 
9. Γήκνο χκεο ΗΟ.Γήκνο 

Σήινπ ΗΗ.Γήκνο 
Υάιθεο 

12. Κ. Οιχκπνπ - Καξπάζνπ 

10. ∆ήµνη λνµνχ Έβξνπ - 

1. Γήκνο Βχζζαο 
2. Γήκνο Γηδπκνηείρνπ (εθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηνπ 

Γηδπκνηείρνπ) 
3. Γήκνο Κππξίλνπ 
4. Γήκνο Μεηαμάδσλ 

5. Γήκνο Σξηγψλνπ 
6. Γήκνο Οξεζηηάδαο   (εθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο 

Οξεζηηάδαο) 

11. ∆ήµνη λνµνχ Δχβνηαο 

1. Γήκνο Ακαξπλζίσλ (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Ακάξπλζνο) 
2. Γήκνο Απιψλνο 
3. ΓήκνοΓηξθχσλ 

4. ΓήκνοΓπζηίσλ 
5. Γήκνο Διπκλίσλ 

6. Γήκνο Καξχζηνπ (εθηφοΓ.Γ. Καξχζηνπ) 
7. Γήκνο Κεξέσο 
8. Γήκνο Κνληζηξψλ 

9. Γήκνο Κχκεο ΗΟ.Γήκνο 
Μαξκαξίνπ 

ΗΗ.Γήκνο Μεζζαπίσλ (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Φαρλψλ) 
12.Γήκνο Νειέσο 
13.Γήκνο θχξνπ 
14.Γήκνο ηπξαίσλ 
15.Γήκνο Σακηλαίσλ (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Αιηβεξίνπ) 

16. Κ. Καθεξέσο 
17. Γήκνο Χξεψλ 

18. Γήκνο Αξηεκηζίνπ 
19. Γήκνο Ηζηηαίαο (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Ηζηηαίαο) 

20. Κνηλφηεηα Ληράδνο 
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12. ∆ήµνη λνµνχ Δπξπηαλίαο 

1. ∆ήµνο Αγξάθσλ 
2. ∆ήµνο Απεξαληίσλ 

3. ∆ήµνο Αζπξνπνηάµνπ 
4. ∆ήµνο Βίληαλεο 
5. ∆ήµνο Φξαγθίζηαο 
6. ∆ήµνο Πξνπζζνχ 

13. ∆ήµνη λνµνχ Εαθχλζνπ -- 

1. ∆ήµνο Αξηεµηζίσλ (∆.∆. Αγ. Λένληνο, Γπξίνπ, Κνηιησµέλνπ (Αγ. Νηθφιανο), 

Λνχραο) 

2. ∆ήµνο Διαηίσλ 

3. ∆ήµνο Λαγαλά (∆.∆. Αγαιά, Κεξίνπ) 

14. ∆ήµνη λνµνχ Ζιείαο - 

1. ∆ήµνο Αιηθείξαο 
2. ∆ήµνο Αλδξηηζαίλεο 
3. ∆ήµνο Εαράξσο (∆.∆. Καιιίδνλα, Μειέα, Μίλζε, Σαμηάξρεο, Ρνδηλά, µέξλα, 

Μάθηζηνο, Κνπµνπζέθξα, Λέπξεν, Υξπζνρψξη) 
4. ∆ήµνο Λαµπείαο 
5. ∆ήµνο Λαζηψλνο 
6. ∆ήµνο Πελείαο 
7. ∆ήµνο θηιινχληνο (∆.∆. Σξππεηή, Γξαίθα, Πιαηάληα) 

8. ∆ήµνο Φηγαιείαο 
9. ∆ήµνο Φνιφεο 
10. ∆ήµνο Ωιέλεο 

15. ∆ήµνη λνµνχ Ζµαζίαο -- 

1. ∆ήµνο Βέξνηαο (∆.∆. Βεξµίνπ, Γεσξγηαλψλ, Καζηαλέαο, Σξηπνηάµνπ, 
Ράρεο, Κνπµαξηάο) 

2. ∆ήµνο ∆νβξά (∆.∆. Φπηείαο) 
3. ∆ήµνο Μαθεδνλίδνο 
4. ∆ήµνο Νάνπζαο (εθηφο ηνπ ∆.∆. Νάνπζαο) 
5. ∆ήµνο Μειίθεο (∆.∆. Μειίθεο) 
6. ∆ήµνο Βεξγίλαο 
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16. ∆ήµνη λνµνχ Ζξαθιείνπ - 

1. ∆ήµνο Αγίαο Βαξβάξαο 
2. ∆ήµνο Αξθαινρσξίνπ (∆.∆. ∆εµαηίνπ, Καξαβάδνπ, Καζάλνπ, 

Νηπεδήηνπ, Παλαγηάο, θηληά) 
3. ∆ήµνο Αξραλψλ 

4. ∆ήµνο Βηάλλνπ 
5. ∆ήµνο Γνξγνιαΐλε 

6. ∆ήµνο Εαξνχ 
7. ∆ήµνο Κξνπζψλα 

8. ∆ήµνο Ρνχβα 
9. ∆ήµνο Σεµέλνπο 
10. ∆ήµνο Παιηαλήο 

11. ∆ήµνο Σπιίζνπ 

17. ∆ήµνη λνµνχ Θεζπξσηίαο 

1. ∆ήµνο Αρέξνληα 

2. ∆ήµνο Παξαµπζηάο 

3. ∆ήµνο αγηάδαο 

4. ∆ήµνο Φηιηαηψλ 

5. Κ. νπιίνπ 

6. ∆ήµνο Μαξγαξηηίνπ 

18. ∆ήµνη λνµνχ Θεζζαινλίθεο - 

1. ∆ήµνο Αξέζνπζαο 
2. ∆ήµνο Βαζηιηθψλ (∆.∆. Πεξηζηέξαο, Ληβαδίνπ, Αγ. Αλησλίνπ) 
3. ∆ήµνο Βεξηίζθνπ 
4. ∆ήµνο Καιιηλδνίσλ 

5. ∆ήµνο Κνξσλείαο (∆.∆. Αξδαµεξίνπ) 
6. ∆ήµνο Λαραλά 
7. ∆ήµνο νρνχ 
8. ∆ήµνο Υνξηηάηε (∆.∆. Υνξηηάηε) 
9. ∆ήµνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ (∆.∆. Ξεξνρσξίνπ) 

19. ∆ήµνη λνµνχ Ησαλλίλσλ 

1. ∆ήµνο Άλσ Καιαµά 
2. ∆ήµνο Άλσ Πσγσλίνπ 
3. ∆ήµνο Αγίνπ ∆εµεηξίνπ 
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4. ∆ήµνο Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ 
5. ∆ήµνο ∆ειβηλαθίνπ 
6. ∆ήµνο Λάθθαο νπιίνπ 
7. ∆ήµνο ∆σδψλεο 
8. ∆ήµνο Δγλαηίαο 
9. ∆ήµνο Δθάιεο 
10. ∆ήµνο Δπξπµελψλ 

11. ∆ήµνο Είηζαο 
12. ∆ήµνο Καιπαθίνπ 
13. ∆ήµνο Καηζαλνρσξίσλ 
14. ∆ήµνο Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ 
15. ∆ήµνο Μεηζφβνπ 
16. ∆ήµνο Μνινζζψλ 
17. ∆ήµνο Πξαµάλησλ 
18. ∆ήµνο ειιψλ 
19. ∆ήµνο Σδνπµέξθσλ 

20. ∆ήµνο Σχµθεο 
21. Κ Πάπηγθνπ 
22. Κ. πξάθνπ 
23. Κ Βαζππέδνπ 
24. Κ. Καιαξξπηψλ 

25. Κ. Μαηζνπθίνπ 
26. Κ. Πσγσληαλήο 
27. Κ. Λαβδάλεο 
28. Κ. ∆ίζηξαηνπ 
29. Κ. Βνβνχζεο 
30. Κ. Μειέαο 
31. ∆ήµνο Παζζαξψλνο 

20. ∆ήµνη λνµνχ Καβάιαο - 

1. ∆ήµνο Διεπζεξψλ (∆.∆. Φσιηάο, Μπξηφθπηνπ) 
2. ∆ήµνο Οξεηλνχ 
3. ∆ήµνο Πηεξέσλ (∆.∆. Απιήο, Μειηζζνθνµείνπ, ∆σµαηίσλ, 

Μεζνξφπεο, Μνπζζέλεο, ηδεξνρσξίνπ) 

21. ∆ήµνη λνµνχ Καξδίηζαο 

1. ∆ήµνο Αξγηζέαο 
2. ∆ήµνο Αρειψνπ 
3. ∆ήµνο Καιιηθσλίνπ 
4. ∆ήµνο Μελειαΐδαο 
5. ∆ήµνο Μνπδαθίνπ 
6. ∆ήµνο Ρεληίλεο 

7. ∆ήµνο Σαµαζίνπ 
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8.  Κ. Αλαη. Αξγηζέαο 22. ∆ήµνη 

λνµνχ Καζηνξηάο -- 

1. ∆ήµνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ 
2. ∆ήµνο Αθξηηψλ 
3. ∆ήµνο Μεζνπνηαµίαο 

4. ∆ήµνο Βηηζίνπ 
5. ∆ήµνο Ίσλνο ∆ξαγνχµε 
6. ∆ήµνο Κιεηζνχξαο 
7. ∆ήµνο Κνξεζηίσλ 

8. ∆ήµνο Νεζηνξίνπ 
9. ∆ήµνο Άξγνπο Οξεζηηθνχ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Άξγνπο Οξεζηηθνχ) 
10. Κ. Αξξέλσλ 

11. Κ. Γξάµµνπ 
12. Κ. Καζηξαθίνπ 

23. ∆ήµνη λνµνχ Κέξθπξαο - 

1. ∆ήµνο Θηλαιίνπ (∆∆ Πεξηζεηάο, Λνπηζψλ, Λαπθίνπ, Πεηαιείαο, Νπµθψλ, 
Δπίζθεςεο, Κιεµαηηάο) 

2. ∆ήµνο Καζζσπαίσλ (∆∆ ηληψλ, Νεζαθίνπ, Καζζηψπεο, Γηµαξίνπ) 
3. ∆ήµνο Φαηάθσλ (∆∆ παξηχια, γνπξάδσλ, Επγνχ, σθξαθίνπ, Άλσ Κνξαθηάλαο) 

24. ∆ήµνη λνµνχ Κεθαιιελίαο -- 

1. ∆ήµνο Διεηνχ-Πξφλσλ 

2. ∆ήµνο Δξίζνπ 
3. ∆ήµνο Ηζάθεο 
4. ∆ήµνο Λεηβαζνχο 
5. ∆ήµνο Ππιαξέσλ 
6. ∆ήµνο άµεο (∆.∆. Πνπιάησλ, Ππξγίνπ, Υαιησηάησλ) 
7. Κ. Οµαιψλ 

25. ∆ήµνη λνµνχ Κηιθίο -- 

1. ∆ήµνο Αμηνχπνιεο 
2. ∆ήµνο Γνπµέληζζαο 
3. ∆ήµνο Δπξσπνχ 
4. ∆ήµνο Κξνπζζψλ 
5. ∆ήµνο Μνπξηψλ 

6. ∆ήµνο Πνιπθάζηξνπ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Πνιπθάζηξνπ) 
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7. Κ. Ληβαδίσλ 

8. ∆ήµνο ∆νηξάλεο 

9. ∆ήµνο Γαιιηθνχ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Πεδηλνχ) 

10. ∆ήµνο Πηθξνιίµλεο (∆.∆. Αλζνθχηνπ, Μηθξνθάµπνπ, Νένπ 

Αγηνλεξίνπ, Παιαηνχ Αγηνλεξίνπ, Νένπ Γπλαηθνθάζηνπ) 

26. ∆ήµνη λνµνχ Κνδάλεο - 

1. ∆ήµνο Αζθίνπ 
2. ∆ήµνο Βειβεληνχ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Βειβεληνχ) 
3. ∆ήµνο Μνπξηθίνπ 
4. ∆ήµνο Νεάπνιεο 

5. ∆ήµνο Σζνηπιίνπ 
6. Κ. Βιάζηεο 

7. Κ. Πεληαιφθνπ 
8. ∆ήµνο Βεξµίνπ 

27. ∆ήµνη λνµνχ Κνξηλζίαο -- 

1. ∆ήµνο Ξπινθάζηξνπ (εθηφο ησλ ∆.∆. Ξπιφθαζηξνπ, Καµαξίνπ, Κάησ 
Λνπηξνχ, Μειηζζίνπ, Ρίδεο, πθέαο, Πηηζψλ) 

2. ∆ήµνο αξσληθνχ (∆.∆. Καηαθαιίνπ, Αζηθίσλ, Γαιαηαθίνπ, Αγ. Ησάλλε) 
3. ∆ήµνο νιπγείαο (∆.∆. νθηθνχ, Αγγειφθαζηξνπ, Κνξθνχ) 
4. ∆ήµνο ηπµθαιίαο 

5. ∆ήµνο Σελέαο (∆.∆. Αγηνλνξίνπ, ηεθαλίνπ, Κιελίαο, 
Υηιηνµνδίνπ, Αγ. Βαζηιείνπ, Κνπηαιά) 

6. ∆ήµνο Φελενχ 

28. ∆ήµνη λνµνχ Κπθιάδσλ - 

1. ∆ήµνο Άλδξνπ 
2. ∆ήµνο ∆ξπµαιίαο 

3. ∆ήµνο Δμσµβνχξγνπ (Σήλνο) 
4. ∆ήµνο Κνξζίνπ 
5. ∆ήµνο Νάμνπ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Νάμνπ) 
6. ∆ήµνο Τδξνχζαο 
7. Κ. ηθίλνπ 
8. Κ. Φνιέγαλδξνπ 
9. Κ. Κηµψινπ 
10. Κ. Αλάθεο 
11. Κ. Παλφξµνπ (Σήλνο) 
12. Κ. Κνπθνλεζίσλ 
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13. Κ. Ζξάθιεηαο 
14. Κ. ρνηλνχζζαο 
15. Κ. ∆νλνχζαο 
16. Κ. Οίαο (Κ.∆. Θεξαζίαο) 

29. ∆ήµνη λνµνχ Λαθσλίαο - 

1. ∆ήµνο Αλαηνιηθήο Μάλεο 
2. ∆ήµνο Γεξφλζξσλ 

3. ∆ήµνο Γπζείνπ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Γπζείνπ) 
4. ∆ήµνο Εάξαθα 
5. ∆ήµνο Θεξαπλψλ (εθηφο ησλ ∆.∆. Πιαηάλαο, θνχξαο) 

6. ∆ήµνο Μπζηξά 
7. ∆ήµνο Νηάησλ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Απηδέα) 
8. ∆ήµνο Οηλνχληνο 
9. ∆ήµνο Οηηχινπ 
10. ∆ήµνο Πειιάλαο 

11. ∆ήµνο µχλνπο 
12. ∆ήµνο Φαξίδνο 
13. Κ. Καξπψλ 

30. ∆ήµνη λνµνχ Λάξηζαο - 

1. ∆ήµνο Αγηάο (∆∆ Γεξαθαξίνπ, Μεγαιφβξπζνπ, Μεηαμνρσξίνπ, 
Νεξφµπισλ, Πνηαµηάο, Έιαθνπ) 

2. ∆ήµνο Αληηραζίσλ    (εθηφο ηνπ ∆.∆. Κξαλέαο Διιαζζφλνο) 
3. ∆ήµνο Γφλλσλ 

4. ∆ήµνο Διαζζφλαο (εθηφο ησλ ∆.∆. Διιαζζφλνο, Βαιαλίδαο, Γαιαλφβξπζεο, 
Κεθαινβξχζνπ, ηεθαλνβνχλνπ) 

5. ∆ήµνο Δπξπµελψλ (∆.∆. Καξίηζαο, Οµνιίνπ, ηφµηνπ) 
6. ∆ήµνο Κάησ Οιχµπνπ (∆∆ Κξαλέαο, Ππξγεηνχ) 
7. ∆ήµνο Λαθέξεηαο (∆.∆. Αλαηνιήο, ∆ήµεηξαο, Μαξµαξηλήο) 

8. ∆ήµνο Ληβαδίνπ 
9. ∆ήµνο Μαθξπρσξίνπ (∆.∆. Παξαπνηάµνπ, Διάηεηαο, Δπαγγειηζµνχ) 
10. ∆ήµνο Μειηβνίαο (∆.∆. Μεινηβίαο, σηεξίηζαο) 
11. ∆ήµνο Νέζζσλνο (∆.∆. Πνπξλαξίνπ) 
12. ∆ήµνο Οιχµπνπ 
13. ∆ήµνο Πνηαµηάο 
14. ∆ήµνο αξαληαπφξνπ 
15. Κ. Αµπειαθίσλ 
16. Κ. Βεξδηθνχζεο 
17. Κ. Καξπάο 
18. Κ. Σζαξηηζάλεο 
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31. ∆ήµνη λνµνχ Λαζηζίνπ -- 

1. ∆ήµνο Ηεξάπεηξαο (∆.∆. Νέσλ Μάισλ, Αλαηνιήο, Γδνρίσλ, Καιαµαχθαο, 
Μαθξπιίαο, Μεζειέξσλ, Μνπξλίσλ, Μχζσλ, Μχξηνπ, Ρίδεο) 

2. ∆ήµνο Ηηάλνπ 
3. ∆ήµνο Λεχθεο 
4. ∆ήµνο Μαθξχ Γηαινχ 
5. ∆ήµνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ 
6. ∆ήµνο εηείαο (εθηφο ηνπ παιαηνχ ∆ήµνπ εηείαο) 

32. ∆ήµνη λνµνχ Λέζβνπ - 

1. ∆ήµνο Αγίαο Παξαζθεπήο (εθηφο ηνπ ∆.∆. Αγ. Παξαζθεπήο) 
2. ∆ήµνο Αγηάζνπ 
3. ∆ήµνο Αηζηθήο (εθηφο ησλ ∆.∆. Αγ. ∆εµεηξίνπ, Αηζίθεο, Βάξνπο, 

Καξπαζίνπ) 
4. ∆ήµνο Γέξαο 
5. ∆ήµνο Δξεζνχ-Αληίζζεο (εθηφο ηνπ ∆.∆. Δξεζνχ) 
6. ∆ήµνο Δπεξγέηνπια (εθηφο ησλ ∆.∆. Αζσµάησλ, Κάησ Σξίηνπο) 
7. ∆ήµνο Καιινλήο 
8. ∆ήµνο Λνπηξνπφιεσο Θεξµήο (εθηφο σλ ∆.∆. Λνπηξνπφιεσο, Θέξµεο, 

Μηζηεγλψλ, Νέσλ Κπδσληψλ, Πχξγσλ Θεξµήο) 

9. ∆ήµνο Μαληαµάδνπ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Μαληαµάδνπ) 
10. ∆ήµνο Μήζπµλαο 
11. ∆ήµνο Μνχδξνπ (εθηφο ησλ ∆.∆. Λχρλσλ, Μνχδξνπ, Ρεπαληδίνπ, 

Ρσµαλνχ) 
12. ∆ήµνο Νέαο Κνχηαιεο (εθηφο ησλ ∆.∆. Πεδηλνχ, Νέαο Κνχηαιεο) 
13. ∆ήµνο Πέηξαο 

14. ∆ήµνο Πισµαξίνπ   (εθηφο ηνπ ∆.∆. Πισµαξίνπ) 
15. ∆ήµνο Πνιηρλίηνπ 
16. Κ. Αγ. Δπζηξαηίνπ 

33. ∆ήµνη λνµνχ Λεπθάδαο 

1. ∆ήµνο Απνιισλίσλ 

2. ∆ήµνο Καξπάο 
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∆ήµνο θαθησηψλ 

34. ∆ήµνη λνµνχ Μαγλεζίαο - 

1. ∆ήµνο Αιµπξνχ (∆.∆. Κνθθσηψλ, Κσθψλ, Αλζφηνπνπ θαη Φπιαθήο) 
2. ∆ήµνο Αξγαιαζηήο 
3. ∆ήµνο Αθεηψλ 
4. ∆ήµνο Πηειενχ 
5. ∆ήµνο επηάδνο 
6. ∆ήµνο νχξπεο 
7. Κ. Σξηθεξίνπ 
8. Κ. Αλάβξαο 

35. ∆ήµνη λνµνχ Μεζζελίαο -- 

1. ∆ήµνο Αβίαο 

2. ∆ήµνο Αεηνχ 
3. ∆ήµνο Αλδαλίαο 
4. ∆ήµνο Αξηζηνµέλνπο 
5. ∆ήµνο Αξθαξψλ (∆.∆. Άγξηινπ, Αξθάξσλ, Βειαληδίσλ, 

Βξνµφβξπζεο, ηαµαηίλνπ, Αγ. Φιψξνπ) 
6. ∆ήµνο Απιψλνο 
7. ∆ήµνο Βνπθξάδσλ 

8. ∆ήµνο ∆σξίνπ 
9. ∆ήµνο Δίξαο 
10. ∆ήµνο Θνπξίαο (∆.∆. Πφιηαλεο, Αµθείαο) 
11. ∆ήµνο Ηζψµεο 
12. ∆ήµνο Καιαµάηαο (∆.∆. Αιαγνλίαο, Αξηεµηζίαο, Βέξγα, Διαηνρσξίνπ, 

Καξβειίνπ, Λαδά, Λαητθψλ, Μηθξάο Μαληηλείαο, Νεδνχζεο, Πεγψλ) 
13. ∆ήµνο Λεχθηξνπ 
14. ∆ήµνο Παπαθιέζζα 
15. Κ. Σξηπχιιαο 

16. Κ. Σξίθνξθνπ 
17. ∆ήµνο Αλδξνχζαο 
18. ∆ήµνο Οηραιίαο 
19. ∆ήµνο Κππαξηζζίαο (∆.∆. Βξπζψλ, Μνπξηαηάδαο, Μχξνπ, 

Ξεξνθάµπνπ, Πεξδηθνλεξίνπ, ηαζηνχ) 
20. ∆ήµνο Πεηαιηδίνπ (∆.∆. ∆ξνζηάο, Καινρσξίνπ, Καζηαληψλ, Λπθίζζεο, 

Μαζίαο, Νεξνµχινπ, Παληπεξίνπ, Κνθθίλνπ) 
 

21. ∆ήµνο Μειηγαιά 
22. ∆ήµνο Υηιηνρσξίσλ 
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36. ∆ήµνη λνµνχ Ξάλζεο - 

1. ∆ήµνο Μχθεο 
2. ∆ήµνο ηαπξνχπνιεο (εθηφο ησλ ∆.∆. Γέξαθα, Κνµλελψλ) 
3. ∆ήµνο Σνπείξνπ (∆.∆. Σνμφηεο, Γαιάλεο) 
4. Κ. Θεξµψλ 
5. Κ. Κνηχιεο 
6. Κ. αηξψλ 
7. ∆ήµνο έιεξνπ 
8. ∆ήµνο Βηζησλίδαο (∆.∆. νπλίνπ) 
9. ∆ήµνο Αβδήξσλ (∆.∆. Αβδήξσλ, Μάλδξαο, Νέαο Κεζζάλεο) 

10. ∆ήµνο Ξάλζεο (∆.∆. Κηµµεξίνπ) 

37. ∆ήµνη λνµαξρίαο Πεηξαηά -- 

1. ∆ήµνο Κπζήξσλ 

2. ∆ήµνο Μεζάλσλ 

3. ∆ήµνο Σξνηδήλνο 

4. Κ. Αληηθπζήξσλ 

5. ∆ήµνο Πφξνπ (επεηξσηηθφ ηµήµα) 

38. ∆ήµνη λνµνχ Πέιιαο - 

1. ∆ήµνο Αξηδαίαο 
2. ∆ήµνο Βεγνξίηηδαο 
3. ∆ήµνο Έδεζζαο (∆.∆. σηήξα, Καξπδηά, Νήζη, Βξπηά, Αγξά) 
4. ∆ήµνο Δμαπιαηάλνπ 
5. ∆ήµνο Κχξξνπ 
6. ∆ήµνο Μελείδνο 
7. ∆ήµνο θχδξαο (εθηφο ηνπ ∆.∆. θχδξαο) 
8. ∆ήµνο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

39. ∆ήµνη λνµνχ Πηεξίαο 

1. ∆ήµνο ∆ίνπ 
2. ∆ήµνο Διαθίλαο 
3. ∆ήµνο Πέηξαο 
4. ∆ήµνο Πηεξίσλ 
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40. ∆ήµνη λνµνχ Πξέβεδαο - 

1. ∆ήµνο Αλσγείνπ 
2. ∆ήµνο Θεζπξσηηθνχ 
3. ∆ήµνο Λνχξνπ (εθηφο ∆.∆. Λνχξνπ, Ωξσπνχ, ηεθάλεο) 
4. ∆ήµνο Φηιηππηάδνο (εθηφο ∆.∆. Φηιηππηάδαο, Πέηξαο, Νέαο Κεξαζνχληαο) 

5. Κ. Κξαληάο 

41. ∆ήµνη λνµνχ Ρεζχµλνπ - 

1. ∆ήµνο Αλσγείσλ 
2. ∆ήµνο Αξθαδίνπ (∆.∆. Αµλάηνπ, Αξραίαο Διεχζεξλαο, Διεπζέξλεο, 

Κπξηαλλάο, Μέζεο, θνπινπθίσλ Υαξθίσλ) 
3. ∆ήµνο Γεξνπνηάµνπ 
4. ∆ήµνο Κνπινχθσλα 
5. ∆ήµνο Κνπξεηψλ 
6. ∆ήµνο Λάµπεο 

7. ∆ήµνο πβξίηνπ 
8. Κ. Εσληαλψλ 

42. ∆ήµνη λνµνχ Ρνδφπεο 

1. ∆ήµνο Ηάζµνπ 
2. ∆ήµνο ψζηνπ 
3. Κ. Οξγάλεο 

4. Κ. Κέρξνπ 

43. ∆ήµνη λνµνχ άµνπ - 

1. ∆ήµνο Αγίνπ Κεξχθνπ 
2. ∆ήµνο Βαζένο (εθηφο ηνπ ∆.∆. αµίσλ) 
3. ∆ήµνο Δπδήινπ 
4. ∆ήµνο Καξινβαζίσλ (εθηφο ηνπ ∆.∆. Καξινβαζίσλ) 
5. ∆ήµνο Μαξαζνθάµπνπ 
6. ∆ήµνο Ππζαγνξείνπ 
7. ∆ήµνο Ραρψλ 
8. ∆ήµνο Φνχξλσλ Κνξζεψλ 
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44. ∆ήµνη λνµνχ εξξψλ 
 

1. ∆ήµνο Αµθίπνιεο  
2. ∆ήµνο Ζξαθιείαο  

3. ∆ήµνο Κεξθίλεο  

4. ∆ήµνο Κνξµίζηαο  
5. ∆ήµνο Πεηξηηζίνπ  

6. ∆ήµνο Πξψηεο  

7. ∆ήµνο Ρνδνιίβνπο  

8. ∆ήµνο Νηγξίηαο (εθηφο ηνπ ∆.∆. Νηγξίηαο) 
9. ∆ήµνο Αρηλνχ  
10. ∆ήµνο Βηζαιηίαο  

11. ∆ήµνο ηξπµσληθνχ  
12. ∆ήµνο Σξαγηινχ  

13. ∆ήµνο Αιηζηξάηεο  

45. ∆ήµνη λνµνχ Σξηθάισλ -- 

1. ∆ήµνο Αηζήθσλ (∆.∆. Γαξδηθίνπ, Αγ. Νηθνιάνπ, ∆ξνζνρσξίνπ, 
Αζαµαλίαο, ∆έζεο) 

2. ∆ήµνο Καιαµπάθαο (εθηφο ηνπ ∆.∆. Καιαµπάθαο) 
3. ∆ήµνο Καζηαληάο 
4. ∆ήµνο Κιεηλνβνχ (∆.∆. Κιείλνπ) 
5. ∆ήµνο Μαιαθαζίνπ 
6. ∆ήµνο Οηραιίαο 

7. ∆ήµνο Παιενθάζηξνπ 
8. ∆ήµνο Παξαιεζαίσλ 
9. ∆ήµνο Πχιεο 
10. ∆ήµνο Ππλδαίσλ 
11. ∆ήµνο Σπµθαίσλ 
12. ∆ήµνο Φαξθαδφλαο 
13. ∆ήµνο Υαζίσλ 

14. Κ. Νεξάηδαο 
15. Κ. Μπξνθχιινπ 

46 ∆ήµνη λνµνχ Φζηψηηδαο -- 

1. ∆ήµνο Αγίνπ Γεσξγίνπ Σπµθξεζηνχ 
2. ∆ήµνο Αµθίθιεηαο 
3. ∆ήµνο ∆νµνθνχ 
4. ∆ήµνο Διάηεηαο 
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5. ∆ήµνο Θεζζαιηψηηδνο 
6. ∆ήµνο Μαθξαθψµεο 
7. ∆ήµνο Ξπληάδνο 
8. ∆ήµνο πεξρεηάδνο 
9. ∆ήµνο Σηζνξέαο 

10. Κ. Σπµθξεζηνχ 
11. ∆ήµνο Τπάηεο 

47. ∆ήµνη λνµνχ Φιψξηλαο -- 

1. ∆ήµνο Αεηνχ 
2. ∆ήµνο Πεξάζµαηνο (∆.∆. Φιάµπνπξνπ, Άλσ Τδξνχζαο, ∆ξνζνπεγήο) 
3. ∆ήµνο Πξεζπψλ 
4. Κ. Κξπζηαινπεγήο 

5. Κ. Νπµθαίνπ 
6. Κ. Λέρνβνπ 
7. Κ. Βαξηθνχ 

48. ∆ήµνη λνµνχ Φσθίδαο 

1. ∆ήµνο Βαξδνπζίσλ 

2. ∆ήµνο Γξαβηάο 

3. ∆ήµνο ∆ειθψλ 

4. ∆ήµνο Δππαιίνπ 

5. ∆ήµνο Καιιηέσλ 

6. ∆ήµνο Ληδνξηθίνπ 

7. ∆ήµνο Παξλαζζνχ 

49. ∆ήµνη λνµνχ Υαιθηδηθήο -- 

1. ∆ήµνο Αλζεµνχληα 
2. ∆ήµνο Αξλαίαο 
3. ∆ήµνο Εεξβνρσξίσλ 
4. ∆ήµνο Παλαγίαο (∆.∆. Παλαγηάο) 

5. ∆ήµνο Πνιπγχξνπ (∆.∆. αλψλ, Παιαηφθαζηνπ, Πξνδξφµνπ, Σαμηάξρε, 
Βξαζηαµψλ) 

6. ∆ήµνο ηαγχξσλ-Αθάλζνπ (∆.∆. ηαγχξσλ, ηξαηνληθίνπ) 
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50. ∆ήµνη λνµνχ Υαλίσλ -- 

1. Γήκνο Αλαηνιηθνχ ειίλνπ 
2. Γήκνο Θεξίζνπ (Γ.Γ. Θεξηζνχ) 
3. Γήκνο Ηλλαρσξίνπ 
4. Γήκνο Καληάλνπ 
5. Γήκνο Κηζζάκνπ 
6. Γήκνο Μνπζνχξσλ (Γ.Γ. Καξαλνχ, Λάθθσλ, Μεζθιψλ, Οξζνπλίνπ, Πξαζέ, 

εκπξσλά) 
7. Γήκνο Μπζήκλεο 

8. Γήκνο Πειεθάλνπ 
9. Γήκνο θαθίσλ 

10. Κ. Άζε Γσληά 
ΗΗ.Γήκνο Κνιπκβαξίνπ 
12.Γήκνο Βνπθνιίσλ 

51. ∆ήµνη λνµνχ Υίνπ - 

1. Γήκνο Αγίνπ Μελά (εθηφο ηεο παξαιηαθήο δψλεο -Καξθάο - Αγ. Δξκηφλε - Μέγαο 
Ληκέλαο - Αγ. Φσηεηλή-) 

2. Γήκνο Ακαλήο 
3. Γήκνοΐσλίαο 
4. Γήκνο Κακπνρψξσλ 
5. Γήκνο Καξδακχισλ 
6. Γήκνο Μαζηηρνρσξίσλ 
7. Γήκνο Οηλνπζζψλ 
8. Γήκνο Οκεξνχπνιεο 

9. Γήκνο Υίνπ (πιελ ηεο πφιεο Υίνπ) 
ΗΟ.Γήκνο Φαξψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI: ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΑΗΡΧΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 

 

ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 
         

A/A Ννκφο Δπσλπκέα εκεένπ Γηεχζπλζε Αξηζκφο Πεξηνρά ΣΚ ΣειΫθσλν  ΓΖΜΟ 

1 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Βαιασξέηνπ 4 ΚΟΛΧΝΑΚΗ 10671 2103620242 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

2 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ 

Λ. πγγξνχ 68 ΑΘΖΝΑ 11742 210 3389540 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

3 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ) 

Λ. Μεζνγεέσλ 290 ΥΟΛΑΡΓΟ 15562 210 6596401 ΓΖΜΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

4 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΗΓΑΛΔΧ 

ΗεξΪ Οδφο 265 & Μεγ. 
ΑιεμΪλδξνπ 

ΑΗΓΑΛΔΧ 12244 210 5316203 ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

5 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

Γ. ΠαπαλδξΫνπ 100 & 
ΠαπαδηακΪληε 40 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 14452 210 2853710 ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 

6 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
Π. ΦΑΛΖΡΟ 

Αγ. ΑιεμΪλδξνπ 8 & Ίξηδνο 2 Π.ΦΑΛΖΡΟ 17561 210 9858480 ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 

7 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 

νθ. ΒεληδΫινπ  103 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 16343 210 9948002 ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 

8 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΗΛΗΟΝ 

ΗδνκελΫσο 74 & Πνιπθάκνπ ΗΛΗΟΝ 13122 210 2696260-4 ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) 

9 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ 

Οκάξνπ 8 ΑΘΖΝΑ 10564 210 3257010 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

10 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΤΓΓΡΟΤ 

Λ. πγγξνχ 246 & ΓαβΪθε ΚΑΛΛΛΗΘΔΑ 17672 210 9538040 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

11 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 

Φεηδηππέδνπ 17-19 & Μεζνγεέσλ 
115-25 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 11525 210 7474350 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

12 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

Λ. Παλαγά ΣζαιδΪξε 17 & 
Γεκεηξαθνπνχινπ 2 

ΠΔΡΗΣΔΡΗ 12134 210 5788150 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

13 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

Αθαδεκέαο 7 ΑΘΖΝΑ 10671 210 3604815 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

14 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΟΡΧΠΗΟΤ 

Βαζ. Κσλ/λνπ 99 ΚΟΡΧΠΗ 19400 210 6620990 ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ 

15 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΝΟΗΞΖ 

Λ. Μαξαζψλνο 58 & 
Αγ. Αζαλαζένπ  

 ΑΝΟΗΞΖ 14569 210 8004010 ΓΖΜΟ ΑΝΟΗΞΔΧ 

16 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΜΔΝΗΓΗ 

αιακέλνο 35Α ΜΔΝΗΓΗ 13673 210 2478070 ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 
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ΑΣΣΗΚΖ 
17 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ 
ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

19ν ρικ. Λ. 
Μαξαζψλνο 

 ΠΗΚΔΡΜΗ 19009 2106603000 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 

18 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

28εο Οθησβξένπ 28 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 19300 210 5577240 ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

19 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ 

Αθηά Μηανχιε 21 ΠΔΗΡΑΗΑ 18535 210 4100066 ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

20 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΔΗΡΑΗΑ 

Πι. Ηππνδακεέαο 6 ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 210 4100450 ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

21 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ 

Κνινθνηξψλε 66 ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 210 4227920 ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

22 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Λνπδνβέθνπ 1 
Πιαηεέα Οδεζζνχ 

1 ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 210 4177241 ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

23 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΗΣΧΛΟΚΑΡΝΑΝΗΑ ΠαπαζηξΪηνπ 53 ΑΓΡΗΝΗΟ 30100 26410 74500 ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

24 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

Πιαηεέα ΠηΪ  ΝΑΤΠΑΚΣΟ 30300 26340 24101 ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

25 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΓΡΗΝΗΟ 

Βφηζε 15 ΑΓΡΗΝΗΟ 30100 26410 39620 ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

26 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ Κνξέλζνπ 23 Πιαηεέα 
Γεξβελαθέσλ 

23 ΑΡΓΟ 21200 27510 67216 27510 67663 ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΤ 

27 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΓΟ 

Βαζ. Γεσξγένπ Α΄ 6  ΑΡΓΟ 21200 27510 69272 ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΤ 

28 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΝΑΤΠΛΗΟ 

Μπνπκπνπιέλαο 5 ΝΑΤΠΛΗΟ 21100 27520 47001 ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

29 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 25εο Μαξηένπ θαη 
Παλνο  

21 ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 2710 227141 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 

30 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΡΗΠΟΛΖ 

28εο Οθησβξένπ  23 ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 2710 238287 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 

31 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΡΗΠΟΛΖ 

ΠΛ. Κνινθνηξψλε 9 
& Γξεγνξένπ Δ' 

 ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 2710 221488 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 

32 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΣΑ Κ. Αηησινχ θαη 
Πξηνβφινπ 

 ΑΡΣΑ 47100 26810 28728 ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 

33 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΡΣΑ 

Β. Κσλ/λνπ  Γξηκπφβνπ θαη  
Απνθαχθνπ 

ΑΡΣΑ 47100 26810 21307 ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 

34 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Μηραιαθνπνχινπ 58 ΠΑΣΡΑ 26221 2610 622714 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

35 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΨΑ Μηραιαθνπνχινπ 58 ΠΑΣΡΑ 26221 2610 277779 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
36 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ.Π.Δ. - 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΑΣΡΧΝ 
Μηραιαθνπνχινπ 66  ΠΑΣΡΑ 26221 2610 240800 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

37 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

Λ.Γιαχθνπ  93 ΠΑΣΡΑ 26332 2610 368300 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 



 130 

38 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΡΗΟΤ 

Αζελψλ 7 ΡΗΟ 26504 2610 910120-5 ΓΖΜΟ ΡΗΟΤ 

39 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΔΛΛΖΝΟ ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ 

ΛΪξλαθνο 3 ΠΑΣΡΑ 26441 2610 420068 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

40 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΗΓΗΟ 

ΑζεκΪθε Φσηάια - 
ΠεξηθιΫνπο 1 

 ΑΗΓΗΟ 25100 26910 61981 ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΟΤ 

41 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΗΓΔΗΡΑ 

Αρατθάο 
πκπνιηηεέαο 

77 ΑΗΓΔΗΡΑ 25010 26960 39080 ΓΖΜΟ ΑΗΓΔΗΡΑ 

42 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ 

Παηξψλ - Πχξγνπ 63 ΚΑΣΧ ΑΥΑΗΑ 25200 26930 25900 ΓΖΜΟ ΓΤΜΖ 

43 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΚνπηζνπεηΪινπ 1 ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 22610 28281 ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ 
44 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -ΘΖΒΑ Γέξθεο 20 ΘΖΒΑ 32200 22620 89630 ΓΖΜΟ ΘΖΒΑΗΧΝ 
45 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑ 

ΒΟΗΧΣΗΑ (ΒΑΔΠΑΔ) 
Γηνηθεηάξην 4νο 
φξνθνο Φέισλνο  

35-39 ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 22613 50322 22613 50313 ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ 

46 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ 
ΒΟΗΧΣΗΑ 

Οηλφθπηα  ΟΗΝΟΦΤΣΑ 32011 22620 53153 ΓΖΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

47 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

Θεζζαινλέθεο  & 
Αηζρχινπ 

14 ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 22610 89863 ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ 

48 ΝΟΜΟ 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΖ 

Κ. Σαιηαδνχξε θαη 
ΦαξδπθΪκπνπ 

 ΓΡΔΒΔΝΑ 51100 24620-87014 24620 80250 ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

49 ΝΟΜΟ 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Δκκαλνπάι ΠαππΪ 7 ΓΡΔΒΔΝΑ 51100 24620 85501 ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

50 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΜΑ Λ.Λακπξηαλέδνπ 40 ΓΡΑΜΑ 66100 25210 255160 ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 
51 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. Π.Δ. -

ΤΠΟΚ- ΜΔΓ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 
Μ. ΑιεμΪλδξνπ 7 & 
Κ. Νηαά 

7 ΓΡΑΜΑ 66100 25210 20650 ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

52 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΠΡΟΟΣΑΝΖ 

ΠΛ.Γεκνθξαηέαο  ΠΡΟΟΣΑΝΖ 66200 25220 22225 ΓΖΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΖ 

53 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ 

Αγ. ΑζαλΪζηνο  ΓΟΞΑΣΟΤ 66300 25210 69555 ΓΖΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ 

54 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΡΟΓΟΤ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

Πι. Αθαδεκέαο  ΡΟΓΟ 85100 22410 38600 ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ 

55 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΧ 

Κνξαά & 
Μεηξνπφιεσο 

 ΚΧ 85300 22420 20280 ΓΖΜΟ ΚΧ 

56 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΤΜΝΟΤ 

Δι. ΒεληδΫινπ 46 ΚΑΛΤΜΝΟ 85200 22430 50901 ΓΖΜΟ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ 

57 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΑΛΤΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Ζξαθιεηδψλ  1 ΗΑΛΤΟ 85101 22410 94350 ΓΖΜΟ ΗΑΛΤΟΤ 

58 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 
ΡΟΓΟΤ 

Πιαηεέα Αγ. 
Αλησλένπ 

 ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ 85102 22440 29040 ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 

59 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

Γεκνθξαηέαο & 
Αθξνπφιεσο 

 ΠΖΓΑΓΗΑ-
ΚΑΡΠΑΘΟ 

85700 22450 29040 ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

60 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΝΗΤΡΟΤ 

ΜαλδξΪθη - Νέζπξνο  ΜΑΝΓΡΑΚΗ - 
ΝΗΤΡΟ 

85303 22420 48900 ΓΖΜΟ ΝΗΤΡΟΤ 
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61 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΡΟΓΟΤ 

Δζληθάο ΑληηζηΪζεσο 51 ΡΟΓΟ 85100 22410 80600 ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ 

62 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΡΧΝΖ ΡΟΓΟΤ 

νξσλά  ΟΡΧΝΖ 85106 22410 98180 ΓΖΜΟ ΚΑΜΔΗΡΟΤ 

63 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΑΡΓΟΤ ΡΟΓΟΤ 

ΛΪξδνο  ΛΑΡΓΟ 85109 22440 29240 ΓΖΜΟ ΛΗΝΓΗΧΝ 

64 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΟY 

Φξπ  ΦΡΤ 85800 22450 42730 ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ 

65 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΖΛΟY 

ΛηβΪδηα  ΣΖΛΟ 85002 22460 70704 ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ 

66 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΓΑΜΑΗΝΑ ΚΧ 

Γσδεθαλάζνπ & 
ΥΪιθεο 

 ΚΑΡΓΑΜΑΗΝΑ 85302 22420 91450 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ 

67 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΑΦΑΝΣΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Πιαηεέα Διεπζεξέαο  ΑΦΑΝΣΟ 85103 22410 52833 ΓΖΜΟ ΑΦΑΝΣΟΤ 

68 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΔΡΟY 

Πι. Αγένπ ΝηθνιΪνπ  ΛΔΡΟ 85300 22470 22421 ΓΖΜΟ ΛΔΡΟΤ 

69 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΔΗΦΧΝ 

ΛηκΪλη  ΛΔΗΦΟΗ 85001 22470 41300 ΓΖΜΟ ΛΔΗΦΧΝ 

70 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΤΜΖ 

Αηγηαιφο  ΤΜΖ 85600 22460 71332 ΓΖΜΟ ΤΜΖ 

71 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΤΘΗΧΝ 

Αι. ΓηΪθνπ 1 ΚΑΛΤΘΗΔ 85105 22410 86290 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

72 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΒΡΟΤ Λ.Γεκνθξαηέαο 307 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛ
Ζ 

68100 22510 35848 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

73 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. Π.Δ. 
-ΤΠΟΚ- ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 

Λ. Γεκνθξαηέαο 158 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛ
Ζ 

68100 25510 80290 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

74 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. Π.Δ. 
-ΤΠΟΚ- ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

Πι. Γαζεένπ 18 ΟΡΔΣΗΑΓΑ 68200 25520 27875 ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

75 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. Π.Δ. 
-ΤΠΟΚ- ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 

Δι. ΒεληδΫινπ 89 ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 68300 25530 26721 ΓΖΜΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 

76 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. Π.Δ. 
-ΤΠΟΚ- ΦΔΡΔ 

50νπ πληΪγκαηνο 7 ΦΔΡΔ 68500 25550 24650 ΓΖΜΟ ΦΔΡΧΝ 

77 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. Π.Δ. 
-ΤΠΟΚ- ΟΤΦΛΗ 

Δι. ΒεληδΫινπ 5 ΟΤΦΛΗ 68400 25540 23180 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

78 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΒΟΗΑ ΒεληδΫινπ 12 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 86452 22210 23510 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 

79 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 
ΔΤΒΟΗΑ -ΥΑΛΚΗΓΑ 

Γνχλα 5 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 88822 22210 62962 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 

80 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Λ. ΥατλΪ 2νο φξνθνο 93 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 26626 22210 89706 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 

81 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

ΒεληδΫινπ 12 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 82200 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 

82 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΛΗΒΔΡΗ 

ΒξΪθα 10 ΑΛΗΒΔΡΗ 34500 22230 29780 ΓΖΜΟ ΣΑΜΗΝΑΗΧΝ 

83 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΤΣΟ 

Ησαλ. Κφηζηθα 20 ΚΑΡΤΣΟ 34001 22240 22835 ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
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84 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΣΤΡΑ 

Α΄ Παξαιηαθφο  Ν. ΣΤΡΑ 34015 22240 31710 ΓΖΜΟ ΣΤΡΑΗΧΝ 

85 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΣΗΑΗΑ 

28εο Οθησβξένπ 9 ΗΣΗΑΗΑ 34200 22260 56080 ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ 

86 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΑΡΤΝΘΟ 

Βαζ. Κσλζηαληέλνπ 143 ΑΜΑΡΤΝΘΟ 34006 22290 39000 ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΤΝΘΗΧΝ 

87 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΑΡΣΑΚΖ 

Δζλ. ΑληηζηΪζεσο 53 Ν. ΑΡΣΑΚΖ 34600 22210 61808 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΑΡΣΑΚΖ 

88 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑΗΛΗΚΟ 

ΗσΪλλνπ Ρψζνπ 29 ΒΑΗΛΗΚΟ 34002 22210 55832 ΓΖΜΟ ΛΖΛΑΝΣΗΧΝ 

89 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΔΘΟΤΖ 

Αξεζνχζεο 245 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 74570 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 

90 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΥΝΑ 

ΑβΪλησλ 12 ΦΑΥΝΑ 34400 22280 25096 ΓΖΜΟ ΜΔΑΠΗΧΝ 

91 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΝηθνιΪνπ 
Σζηακπνχια 

5 ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 22370 80036 ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

92 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΚαξατζθΪθε 1 ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 22370 21307 ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

93 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

Αζαλαζένπ 
Καξπελεζηψηε 

4 ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 22370 23202 ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

94 ΝΟΜΟ 
ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΛνκβΪξδνπ 20 ΕΑΚΤΝΘΟ 29100 26950 41940 ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΗΧΝ 

95 ΝΟΜΟ 
ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

Κ. ΛνκβΪξδνπ 48 ΕΑΚΤΝΘΟ 29100 26950 25570 ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΗΧΝ 

96 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ Πιαηεέα Ζξψσλ θαη 28εο 
Οθησβξένπ 1 

ΠΤΡΓΟ 27100 26210 36895 ΓΖΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

97 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΠΤΡΓΟΤ 

Σ. Πεηξνπνχινπ 1 ΠΤΡΓΟ 27100 26210 21888 ΓΖΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

98 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΑΡΓΑ 

Π.Δ.Ο. Παηξψλ - 
Πχξγνπ 

98 ΒΑΡΓΑ 27052 26230 75895 ΓΖΜΟ ΒΟΤΠΡΑΗΑ 

99 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΜΑΘΗΑ Κεληξηθάο 3 ΒΔΡΟΗΑ 59100 23310 25470 ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ 
100 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΒΔΡΟΗΑ 
Πηεξξέσλ 79 & 
Ζθαέζηνπ 

79 ΒΔΡΟΗΑ 59100 23310 74710-13 ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ 

101 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΡΗΞΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΡΖΣΖ 

ΓηακαιΪθε 50 & 
νθνθιά ΒεληδΫινπ 

50 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 71202 2810302400 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

102 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κνξσλαένπ 9 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 71202 2810 247033 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

103 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΟΜΧΝ 

Κφζκσλ 12 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 01 2810 334840 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

104 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 62 ΜΑΡΣΤΡΧΝ 

62 Μαξηχξσλ 54 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 04 2810 264020 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

105 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

Γ. ΠαπαλδξΫνπ 28 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 2810 335060 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

106 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΑΕΗΟΤ 

Δι. ΒεληδΫινπ 227 ΓΑΕΗ 714 14 2810 372150 ΓΖΜΟ ΓΑΕΗΟΤ 
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107 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΔΕΧΝ 

Γεκνθξαηέαο 7 ΠΔΕΑ 701 00 2810 744000 ΓΖΜΟ ΝΗΚΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

108 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΖΜΗΟΤ 

Αζάκη Μνλνθαηζένπ  ΑΖΜΗ 700 16 28930 33000 ΓΖΜΟ ΚΟΦΗΝΑ 

109 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΔΡΓΔΡΖ 

25 Μαξηχξσλ 78 ΓΔΡΓΔΡΖ 700 03 28940 42200 ΓΖΜΟ ΡΟΤΒΑ 

110 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΔΡΗΟΤ 

ηξπκψλνο & 
Πεινπνλλάζνπ 

 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 05 2810 373730 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

111 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

Ζξνδφηνπ 146 Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ 716 01 2810 302350 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

112 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ 

25εο Μαξηένπ 98 ΜΟΗΡΔ 704 00 28920 27630 ΓΖΜΟ ΜΟΗΡΧΝ 

113 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Δι. ΒεληδΫινπ & 
ΚαδαληδΪθε 

 ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗ 703 00 28910 25000 ΓΖΜΟ ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

114 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΥΑΝΧΝ 

Κεληξηθά Πιαηεέα 
Αξραλψλ 

 ΑΡΥΑΝΔ 701 00 2810 753220 ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΧΝ 

115 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

Λεσθ. Κφθθηλνπ 
Πχξγνπ 

 ΣΤΜΠΑΚΗ 702 00 28920 54010 ΓΖΜΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

116 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Δι. ΒεληδΫινπ 116 ΛΗΜ. 
ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

700 14 28970 29170 ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

117 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΑΛΗΓΑ 

Αγ. ΗσΪαλλνπ 55 ΣΑΛΗΓΑ 700 07 28970 32571 ΓΖΜΟ ΜΑΛΗΧΝ 

118 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΤΡΓΟΤ 

Πχξγνο 
Μνλνθαηζένπ 

 ΠΤΡΓΟ 700 10 28930 29010 ΓΖΜΟ ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ 

119 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ. ΜΑΛΗΧΝ 

Δι. ΒεληδΫινπ 161 ΜΑΛΗΑ 700 07 28970 29930 ΓΖΜΟ ΜΑΛΗΧΝ 

120 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 

Λ. Ζξαθιεένπ  ΚΑΣΔΛΗ 700 06 28910 33010 ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 

121 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΡΣΤΝΑ 

Άγηνη ΓΫθα  ΑΓΗΟΗ ΓΔΚΑ  700 12 28920 32200 ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΑ 

122 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΚΝΧΟΤ 

Λ. Κλσζνχ 205 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 714 09 2810 361720 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

123 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

Αγέα ΒαξβΪξα  ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 700 03 28940 29100 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

124 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΕΑΡΟΤ 

Εαξφο  ΕΑΡΟ 700 02 28940 32200 ΓΖΜΟ ΕΑΡΟΤ 

125 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΛΗΑΝΖ 

ΒελεξΪην   ΒΔΝΔΡΑΣΟ 700 11 2810 792400 ΓΖΜΟ ΣΔΣΡΑΥΧΡΗΟΤ 

126 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΠΗΚΟΠΖ(ΚΗΝΖΣΖ 
ΜΟΝΑΓΑ) 

Δπηζθνπά Ζξαθιεένπ  ΔΠΗΚΟΠΖ 700 08 2810 772300 ΓΖΜΟ ΔΠΗΚΟΠΖ 

127 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΗΑΝΝΟΤ 

Κεληξηθά Οδφο 
ΒηΪλλνπ  

 ΒΗΑΝΝΟ 700 04 28950 23000 ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ 
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128 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. Λ. ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ 

Λ. Καινθαηξηλνχ 195 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 01 2810 247600 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

129 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΤΒΧΝ 

Κφκβνο Γνπβψλ  ΛΗΜ. 
ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

700 14 28970 43340 ΓΖΜΟ ΓΟΤΒΧΝ 

130 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΣΔΛΧΝ  

Οιχκπνπ 97 & 
φισλνο 

97 ΠΑΣΔΛΔ  713 07 2810 361700 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

131 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ 

Παπαλαζηαζένπ 129 ΖΡΑΚΛΔΗΟ  713 06 2810 361490 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

132 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΚΑΡΟΤ 

Λ. ΗθΪξνπ 5 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 2810 338800 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

133 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΜΠΑΡΟΤ 

Δκπαξνο Ζξαθιεένπ (εληφο 
Αγξ.πλεηαηξηζκνχ) 

ΔΜΠΑΡΟΤ 703 00 28950 41166 ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ 

134 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΔΝΗΕΔΛΗΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

Λ. Κλσζνχ  ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 2810 235662 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

135 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. 25Ζ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

25εο Απγνχζηνπ 19 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 02 2810 302370 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

136 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γεκνθξαηέαο 19 ΛΗΜΔΝΑ 
ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

700 14 28970 26060 ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

137 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ 

25εο Μαξηένπ  ΜΟΗΡΔ 704 00 28920 27780 ΓΖΜΟ ΜΟΗΡΧΝ 

138 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. 62 ΜΑΡΣΤΡΧΝ 

Λεσθ. 62 Μαξηχξσλ 105 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 04 2810 264320 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

139 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΚΝΧΟΤ 

Λεσθ. Κλσζζνχ 212 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 714 09 2810 215000 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

140 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΗΚΑΡΟΤ 

Λεσθ. ΗθΪξνπ 75 Ν.ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ 716 01 2810 247340 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

141 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

Λεσθ. Κφθθηλνπ 
Πχξγνπ 

30 ΣΤΜΠΑΚΗ 702 00 28920 54030 ΓΖΜΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

142 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Λεσθ. Δι. ΒεληδΫινπ 1 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 703 00 28910 25080 ΓΖΜΟ ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

143 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΡΑΦΑΝΟΤ 

Θξαςαλφ Καζηειιένπ (εληφο 
αγξνη. πλεηαηξ.) 

ΘΡΑΦΑΝΟ 
ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 

700 06 28910 41858 ΓΖΜΟ ΘΡΑΦΑΝΟΤ 

144 ΝΟΜΟ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΚπξΪ Βαζηιηθάο 13 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 46100 26650 29482 ΓΖΜΟ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ 

145 ΝΟΜΟ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ.-
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 

ΔΘ.ΑληηζηΪζεσο  52 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 46100 26650-28165 ΓΖΜΟ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ 

146 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ & 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Μαξέλνπ Αληχπα 41 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 57001 2310480000 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

147 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 

Ησλνο  Γξαγνχκε 4 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54625 2310 253140-2 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

148 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 

Μνλαζηεξένπ 277 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54628 2310 567885 ΓΖΜΟ ΜΔΝΔΜΔΝΖ 
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149 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΒΑ. ΟΛΓΑ 

Βαζ.Οιγαο 265 &  
Μηραάι ΦΫιινπ 

265 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54655 2310 403905-6 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

150 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΟΡΓΔΛΗΟ 

Α. ΠαπαλδξΫνπ  11 
& Εεξβέδε 2 

11 ΚΟΡΓΔΛΗΟ 56334 2310 574534 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ-
ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ (ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ) 

151 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

Κσλζηαληέλνπ 
Καξακαλιά 

171 ΒΟΤΛΓΑΡΖ 54229 2310 312150 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

152 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 

ΛαγθαδΪ 301 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 56430 2310 588750 ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 

153 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΘΔ/ΚΖ 

Πνιπηερλεένπ  27-29 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54626 2310 385600 ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

154 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

Δζλ. ΑληηζηΪζεσο 95 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 55134 2310 384400 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

155 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥαξηιΪνπ Σξηθνχπε & Οπι. 
ΠνπηΫηζε 14 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45333 26510 22389 ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 

156 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΑβΫξσθ 12 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45221 26510 30520 ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 

157 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- 
ΑΝΑΣΟΛΖ 

Γ΄ επηεκβξένπ 7β ΑΝΑΣΟΛΖ 45221 26510 83818 ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΖ 

158 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ (ΓΟΤΡΟΤΣΖ) 

Λ. Παλεπηζηεκένπ  ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45332 26510 45466 ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 

159 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- 
ΠΤΡΗΝΔΛΛΑ 

ΠπξζηλΫιια 1 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45332 26510 83110 ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 

160 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΒΑΛΑ Οκνλνέαο  50 ΚΑΒΑΛΑ 65403 2510 833964 ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 
161 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΓΑΓΚΛΖ 
Γαγθιά  6 & Φηιηθάο 
Δηαηξέαο 

6 ΚΑΒΑΛΑ 65403 2510 622420 ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

162 ΝΟΜΟ 
ΚΑΡΓΗΣΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ πλ. 
Π.Δ. 

Σαιηαδνχξνπ & 
Κνινθνηξψλε 

 ΚΑΡΓΗΣΑ 43100 24410 40099 ΓΖΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ 

163 ΝΟΜΟ 
ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μεηξνπφιεσο 60 ΚΑΣΟΡΗΑ 52100 24670 26926 ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

164 ΝΟΜΟ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑξηζηνηΫινπο 2 θαη 
Καπνδηζηξένπ 

2 ΚΔΡΚΤΡΑ 49100 26610 39813 ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ 

165 ΝΟΜΟ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

2ν Υηι. Δ.Ο. Παιαηνθαζηξέηζαο-
ΚΫξθπξαο 

ΚΔΡΚΤΡΑ 49100 26610 29100 ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ 

166 ΝΟΜΟ 
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ & 
ΗΘΑΚΖ 

Λ. Βεξγσηά  131 ΑΡΓΟΣΟΛΗ 28100 26710 24959 ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 

167 ΝΟΜΟ 
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. Π.Δ -
ΤΠΟΚ- ΑΜΖ 

Μ. ΑιεμΪλδξνπ 7 ΑΜΖ 28080 26740 23010 ΓΖΜΟ ΑΜΖ 

168 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΗΛΚΗ Γ.ΚαπΫηα 11 ΚΗΛΚΗ 61100 23410 24580 ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
169 ΝΟΜΟ 

ΚΟΕΑΝΖ 

EΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ ΗσΪλλνπ ΦαξκΪθε 3 ΚΟΕΑΝΖ 50100 24610 41693 ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

170 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ) 

Φνλ-ΚαξαγηΪλλε 1 ΚΟΕΑΝΖ 50100 24610 24022 ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

171 ΝΟΜΟ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ Σζφληδα 3 ΚΟΕΑΝΖ 50100 24610 42174 24610 28611 ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 
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ΚΟΕΑΝΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΟΝΣΕΑ 

172 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ.- ΤΠΟΚ- 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

Βαζ. νθέαο 22 ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 50200 24630 82005 ΓΖΜΟ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 

173 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Κ. 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

Κ. Καξακαλιά 5 ΚΟΕΑΝΖ 50100 24610 30293 24610 30603 ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

174 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΗΑΝΖ 

Κεληξηθά Πιαηεέα  ΑΗΑΝΖ 50004 24610 98 288 ΓΖΜΟ ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 

175 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Δξκνχ 2 ΚΟΡΗΝΘΟ 20100 27410 24464 ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 

176 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Δξκνχ 3 ΚΟΡΗΝΘΟ 20100 27410 84477 ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 

177 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΥΗΛΗΟΜΟΓΗΟΤ 

ΝηθεηαξΪ 13 ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ 20008 27420 99355 ΓΖΜΟ ΣΔΝΔΑ 

178 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΗΑΣΟΤ 

ΑξΪηνπ 5 ΚΗΑΣΟ 20200 27420 20972 ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

179 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΟΤΣΡΑ ΧΡΑΗΑ 
ΔΛΔΝΖ 

Λεσθ. Δπηδαχξνπ  ΛΟΤΣΡΑ ΧΡΑΗΑ 
ΔΛΔΝΖ 

20100 27410 34289 ΓΖΜΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ 

180 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΦΗΚΟΤ 

νθηθφ Κνξηλζέαο  ΟΦΗΚΟ 20004 27410 93331 ΓΖΜΟ ΧΛΤΓΔΗΑ 

181 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΝΔΜΔΑ 

Λεσθ. 
Παπαθσλζηαληέλνπ 

49 ΝΔΜΔΑ 20500 27460 23255 ΓΖΜΟ ΝΔΜΔΑ 

182 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 

Παλαγά ΣζαιδΪξε 33 ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 20401 27430 24145 ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 

183 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ 

Παλαγά ΣζαιδΪξε 4  ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ 20001 27410 50316 ΓΖΜΟ ΒΟΥΑ 

184 ΝΟΜΟ 
ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΖΛΟΤ 

Καξφδξνκνο  ΜΖΛΟ 84800 22870 28210 ΓΖΜΟ ΜΖΛΟΤ 

185 ΝΟΜΟ 
ΛΑΚΧΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΞαλζΪθε 3 ΓΤΘΔΗΟ 23200 27330 22279 ΓΖΜΟ ΓΤΘΔΗΟΤ 

186 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

ΒεληδΫινπ 167 & 
Κεληαχξσλ 

 ΛΑΡΗΑ 41222 2410 251088 ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ 

187 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

Ζξψσλ Πνιπηερλεένπ 16 & Αλδξ. 
Δκπεηξέθνπ1 

ΛΑΡΗΑ 41334 2410 669112 ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ 

188 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΛΑΡΗΑ 

Παπαθπξηαδά  58 & 
θ.νχηζνπ 

 ΛΑΡΗΑ 41222 2410 549160 ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ 

189 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Αθηά Κνχλδνπξνπ 17 ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 28410 22231 28410 27150 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

190 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
(ΒεληδΫινπ) 

νθ. ΒεληδΫινπ 9 & 
Μει. ΜεηαμΪθε 

 ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 28410 90420 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
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191 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

ΛαζζΫλνπο 39 ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 722 00 28420 90440 ΓΖΜΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

192 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ 

Δι. ΒεληδΫινπ 6 β ΖΣΔΗΑ 72300 28430 29850 ΓΖΜΟ ΖΣΔΗΑ 

193 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑΠΟΛΖ 

Δζληθάο Αληέζηαζεο 1 ΝΔΑΠΟΛΖ 724 00 28410 90890 ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ 

194 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ 

ΣδεξκηΪδν  ΟΡΟΠΔΓΗΟ 720 52 28440 89080 ΓΖΜΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ 

195 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ 

Μαθξχο Γηαιφο  ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟ 720 55 28430 29590 ΓΖΜΟ ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ 

196 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΗΗΟΤ 

εέζη  ΔΗΗ 724 00 28410 90950 ΓΖΜΟ ΒΡΑΥΑΗΟΤ 

197 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΡΗΣΑ 

Κξέηζα  ΚΡΗΣΑ 720 51 28410 91140 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

198 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΣΑΝΟΤ  

Παιαέθαζηξν  ΗΣΑΝΟΤ 723 00 28430 29250 ΓΖΜΟ ΗΣΑΝΟΤ 

199 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΤΚΖ 

Κεληξηθά Πιαηεέα 
Εέξνπ 

 ΛΔΤΚΖ 720 59 28430 91290 ΓΖΜΟ ΛΔΤΚΖ 

200 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

Γεκνθξαηέαο 33 ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 722 00 28420 90450 ΓΖΜΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

201 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
(Κνχλδνπξνπ) 

Ρνχζνπ Κνχλδνπξνπ 58 ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 28410 91480 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

202 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ 

Παλαγνχιε 2 & 
Γεκνθξαηέαο 

5 ΖΣΔΗΑ 723 00 28430 29940 ΓΖΜΟ ΖΣΔΗΑ 

203 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

Κνπληνπξηψηε 75 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 81100 22510 43333 ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

204 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΛΟΝΖ 

Καιινλά  ΚΑΛΛΟΝΖ 81107 22530 29345 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΟΝΖ 

205 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΤΡΗΝΑ 

Πιαηεέα ΚΣΔΛ  ΜΤΡΗΝΑ 81400 22540 23333 ΓΖΜΟ ΜΤΡΗΝΑ 

206 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΣΡΑ 

ΠΫηξα  ΠΔΣΡΑ 81109 22530 29 699 ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΑ 

207 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΛΧΜΑΡΗ 

ΠισκΪξη  ΠΛΧΜΑΡΗ 81200 22520 29 651 ΓΖΜΟ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 

208 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΔΡΔΟ 

Δξεζζφο  ΔΡΔΟ 81105 22530 53519 ΓΖΜΟ ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ 

209 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΑΠΠΑΓΟΤ 

ΠαππΪδνο  ΠΑΠΠΑΓΟ 81106 22510 84366 ΓΖΜΟ ΓΔΡΑ 

210 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

Πνιηρλέηνο  ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ 81300 22520 41100 ΓΖΜΟ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

211 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-ΛΖΜΝΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΓΗΑΟΤ 

ΑγηΪζνο  ΑΓΗΑΟ 81101 22520 22700 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑΟΤ 

212 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ Παχινπ 
Κνπληνπξηψηε  

71 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 81100 22510 29932 ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
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213 ΝΟΜΟ 
ΛΔΤΚΑΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΗσΪλλνπ ΜειΪ 112 & 
Μεηξνπφιεσο 1 

 ΛΔΤΚΑΓΑ 31100 26450 22381 ΓΖΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 

214 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ Δ.Π. ΘΔΑΛΗΑ  

Δι. ΒεληδΫινπ 4 & 
ΗΪζσλνο 

4 ΒΟΛΟ 38221 2421076894 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

215 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ.(ΒΟΛΟΤ) 

ΓεκεηξηΪδνο 1Α & 
Ξελνθψληνο 

 ΒΟΛΟ 38333 24210 76674 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

216 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΒΟΛΟ 

Ηψιθνπ 19 & 
σθξΪηνπο(ΔΛ.ΒεληδΫινπ) 

ΒΟΛΟ 38221 24210 76461 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

217 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ Πιαηεέα 23εο 
Μαξηένπ 

 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 27210 62200 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

218 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Υξ.ΚνπκΪληνπ 2 & 
ΝΫδνληνο 

 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 27210 63730 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

219 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΝΫδνληνο & 
Κνινθνηξψλε 2 

 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 27210 88130 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

220 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΞΑΝΘΖ ΒαζηιΫσο 
Κσλζηαληέλνπ 

1 ΞΑΝΘΖ 67100 25410 72878 ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ 

221 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΒΑ. ΚΧΝ/ΝΟΤ 

Βαζ.Κσλζηαληέλνπ 1 ΞΑΝΘΖ 67100 25410 83650 ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ 

222 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΛΛΑ 25εο Μαξηένπ 13 ΔΓΔΑ 58200 23810 26555 ΓΖΜΟ ΔΓΔΑ 
223 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ 28εο Οθησβξένπ 9 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 60100 23510 23211 ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 
224 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ πλ. Π.Δ. -

ΤΠΟΚ- ΚΑΣΔΡΗΝΖ 
Δζληθάο Αληέζηαζεο 5 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 60100 23510 30996-7 ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

225 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ-ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 

ΗσΪλλε ΜεηαμΪ 
(Πιαηεέα) 

 ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 60063 23520-33350 ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ 
ΟΛΤΜΠΟΤ 

226 ΝΟΜΟ 
ΠΡΔΒΔΕΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΡΔΒΔΕΖ Γσδψλεο 47 ΠΡΔΒΔΕΑ 48100 26820 61609 ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 

227 ΝΟΜΟ 
ΠΡΔΒΔΕΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- 
ΠΡΔΒΔΕΑ 

Λ. Δηξάλεο & Μπηδαλένπ 23 
(Παιαηφ ΚΣΔΛ) 

ΠΡΔΒΔΕΑ 48100 26820 60285 ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 

228 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Δκκαλνπάι 
ΠνξηΪιηνπ 

23 ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 28310 55604 ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 

229 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Ν. ΚαδαληδΪθε 5 ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 28310 21810 ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 

230 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 

ΠΫξακα  ΠΔΡΑΜΑ 740 52 28340 20700 ΓΖΜΟ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 

231 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

Δκκ. ΠνξηΪιηνπ 28 ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 28340 21760 ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 

232 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΖΛΗΟΤ 

Κεληξηθά Οδφο 
πειένπ 

 ΠΖΛΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 740 53 28320 20060 ΓΖΜΟ ΛΑΜΠΖ 

233 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Λ. Κνπληνπξηψηνπ 75 ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 28310 21035 ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 

234 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ (ΜiΗΡΗΧΝ) 

ΠαηξηΪξρνπ 
Αζελαγφξα & 
Πηζαηφξνπ 

2 ΜΤΗΡΗΑ 741 00 28310 21980 ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 
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235 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΡΓΧΝ ΣΖΡΗΞΖ 
ΜΜΔ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Απνζηφινπ νχδνπ 14 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 2531035916 ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

236 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ 

ΒαζηιΫσο Γεσξγένπ 2Β ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 25310 22831 ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

237 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ 

Καβεέξσλ 12 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 25310 81476 ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

238 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΟΦΗΑ ΒΔΜΠΟΤ 

νθέαο ΒΫκπνπ 4 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 25310 83767 ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

239 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ Κνπληνπξηψηε  19 ΑΜΟ 83100 22730 87975 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 
240 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΧΝ Κσζηνπνχινπ 2 ΔΡΡΔ 62122 23210 99730 ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ 
241 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ πλ. 

Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
Βαζ. Βαζηιεένπ & Ν. 
Πιαζηάξα 

 ΔΡΡΔ 62121 23210 98050 ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ 

242 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ-ΖΡΑΚΛΔΗΑ 

Πνιπηερλεένπ θαη 
Μαξηένπ  

 ΖΡΑΚΛΔΗΑ 62400 23250-25040 ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ 

243 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ 
ΘΔΑΛΗΑ 

Αζθπιεπηνχ  3 ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 24310 75017 ΓΖΜΟ ΣΡΗKKAIΧΝ 

244 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  NOMOY 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ A.E.  

Αγ. Μαξέλαο 3 ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 24310 76817 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚKAIΧΝ 

245 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΗΑΟΤΛΖ 

Μηανχιε 3 ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 24310 76100 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚKAIΧΝ 

246 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Πι. Ράγα Φεξαένπ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 42200 24320 24416 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

247 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΑΚΛΖΠΗΟΤ- 

Αζθιεπηνχ & 
Αξηζηεέδνπ ΠαππΪ 

 ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 24310 21427 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 

248 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΔΛΑΣΖ 

ΑγξΪθσλ & 
ΚαξατζθΪθε 

 ΔΛΑΣΖ 42032 24340 71727 ΓΖΜΟ ΑΗΘΖΚΧΝ 

249 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

ΚαξατζθΪθε  29 ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 42031 24330 23100 ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

250 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ & ΘΔΑΛΗΑ 

Γ. ΓελλεκαηΪ 15 ΛΑΜΗΑ 35100 22310 67498 22310 67047 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

251 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Οζσλνο  3 ΛΑΜΗΑ 35100 22310 22112 22310 21395 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

252 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Πιαηεέα Διεπζεξέαο 3 ΛΑΜΗΑ 35100 22310 67011 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

253 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΘ. ΓΗΑΚΟΤ(ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΛΑΜΗΑ) 

Αζ. ΓηΪθνπ 1 ΛΑΜΗΑ 35100 22310 46000 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 

254 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΣΑΛΑΝΣΖ 

Δζληθάο ΑληηζηΪζεσο 6 ΑΣΑΛΑΝΣΖ 35200 22330 23112 ΓΖΜΟ ΑΣΑΛΑΝΣΖ 

255 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 

Παχινπ 
ΜπαθνγηΪλλε 

23 ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 350 11 22360 24740 ΓΖΜΟ ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 

256 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΑΗΛΗΚΧΝ 

Βαζηιηθψλ 8 ΛΑΜΗΑ 35100 22310 29902 ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 
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257 ΝΟΜΟ 
ΦΛΧΡΗΝΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ Μεγαξφβνπ 19 ΦΛΧΡΗΝΑ 53100 23850 22334 ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 

258 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΧΚΗΓΑ ΓηδνγηΪλλνπ 7 ΑΜΦΗΑ 33100 22650 28697 ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΖ 
259 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ ΓηδνγηΪλλνπ 3 ΑΜΦΗΑ 33100 22650 79281 ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΖ 
260 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. Π.Δ. -

ΤΠΟΚ- ΑΜΦΗΑ 
Γηαγηδά  34 ΑΜΦΗΑ 33100 22650 22005 ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΖ 

261 ΝΟΜΟ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθεθφξνπ ΦσθΪ 3 ΠΟΛΤΓΤΡΟ 63100 23710 24200 ΓΖΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

262 ΝΟΜΟ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 

ΑΓ. Γεσξγένπ &  Γεσξγένπ  
ΚαξπσηΪθε 

ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 63200 23730 66040-1 ΓΖΜΟ ΝΔΧΝ ΜΟΤΓΑΝΗΧΝ 

263 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Δι. ΒεληδΫινπ 4 ΥΑΝΗΑ 731 32 2821045349 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
264 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 

Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΑΝΗΧΝ 
Απνθνξψλνπ 55 ΥΑΝΗΑ 731 34 28210 47010 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

265 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΤΒΧΝ 

Καιχβεο  ΚΑΛΤΒΔ 730 03 2825083190 ΓΖΜΟ ΑΡΜΔΝΧΝ 

266 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΤΟΤΡΧΝ 

Αιηθηαλφο  ΑΛΗΚΗΑΝΟ 730 05 2821036960 ΓΖΜΟ ΜΟΤΟΤΡΧΝ 

267 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΖ 

Αλαγλψζηνπ Γνγνλά 54 ΥΑΝΗΑ 731 35 28210 36770 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

268 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

Δι. ΒεληδΫινπ 102 ΑΚΡΧΣΖΡΗ 731 00 28210 49310 ΓΖΜΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

269 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΗΑΜΟΤ 

Λ. ΚηζζΪκνπ 137 ΚΗΑΜΟ 731 36 28210 84100 ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ 

270 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΥΑΝΗΧΝ 

Δι ΒεληδΫινπ 28-32 ΥΑΝΗΑ 731 32 28210 25500 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

271 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 

Βξχζζεο  ΒΡΤΔ 
ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 

730 07 28250 83050 ΓΖΜΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 

272 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΗΑ 

ΠιαηαληΪο  ΠΛΑΣΑΝΗΑ 730 14 28210 83780 ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ 

273 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΟΤ 

ΠιΪηαλνο ΚηζζΪκνπ  ΚΗΑΜΟ 734 00 2822083150 ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ 

274 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ 

Παιαηνρψξα  ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ 730 01 28230 83060 ΓΖΜΟ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ 

275 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΚΗΑΜΟΤ 

Ζξ.Πνιπηερλεένπ 
Κέζζακνο 

 ΚΗΑΜΟ 734 00 28220 83350 ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ 

276 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΚΟΛΤΜΒΑΡΗ 

ΚνιπκβΪξη  ΚΟΛΤΜΒΑΡΗ 730 06 28240 83390 ΓΖΜΟ ΚΟΛΤΜΒΑΡΗΟΤ 

277 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΟΓΟΤ ΚΗΑΜΟΤ 

ΚηζζΪκνπ 112 ΥΑΝΗΑ 731 31 28210 83290 ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

278 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΑΛΗΚΗΑΝΟΤ 

Αιηθηαλφο  ΑΛΗΚΗΑΝΟ 730 05 28210 83520 ΓΖΜΟ ΜΟΤΟΤΡΧΝ 

279 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. Π.Δ. - 
ΤΠΟΚ. ΟΤΓΑ 

Πιαηεέα νχδαο 38 ΟΤΓΑ 732 00 28210 23580 ΓΖΜΟ ΟΤΓΑ 

280 ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΗΟΤ Φηι. ΑξγΫληε 8 ΥΗΟ 82100 22710 44330 ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII: ΠΖΓΔ ΔΤΡΔΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑκεΑ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ 

Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία «Δ..Α.κε.Α»,  

Δι. Βεληδέινπ 236, 

Σ.Κ. 16341 Ζιηνχπνιε Αζήλα 

Σει. 210 9949837 

Φαμ 2105238967 

www.esaea.gr 

e-mail: esaea@otenet.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII: ΟΡΗΜΔΝΔ ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

 

 Δίλαη θαιφ ε έληππε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο(επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην) λα θαηαηεζεί 

κέζα ζε έλα θιαζέξ κε επηκέιεηα (ζπκπιεξσκέλν έληππν κε ηα δηθαηνινγεηηθά, 

εηο δηπινχλ) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

πξφηαζεο.  

 Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ζσζηά ν Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε 

ηπρφλ απνξίεο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ππάξρεη ζην 

παξάξηεκα VΗ πίλαθαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο) 

  Να είζηε αλαιπηηθνί, ζαθείο, επεμεγεκαηηθνί θαη ηεθκεξησκέλνη ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζην 

πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

 Πξνζνρή ζηηο δαπάλεο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. Δθ’ φζνλ δελ είζηε ζίγνπξνη 

επηθνηλσλήζηε κε ηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπ ΤΠΟΗΑΝ γηα λα ιάβεηε 

ζρεηηθή απάληεζε. 

 Σα ζηνηρεία θαη νη πίλαθεο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ηδηαίηεξα δε γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 

ηελ απαζρφιεζε. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη κε ζαθή πεξηερφκελν γηα φιεο 

ηηο δαπάλεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Απνθχγεηε ηελ ππνβνιή ρξνλνδηαγξακκάησλ ηα νπνία δελ είλαη πηζαλφλ λα 

ηεξεζνχλ θαζψο θαη ππεξαηζηφδνμσλ ζηφρσλ.  

 ε πεξίπησζε επηινγήο εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ λα ππάξρεη ζπλερήο θαη ζηελή 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ φπσο θαη κε φια ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

 Δπηιέγεηε δαπάλεο ηηο νπνίεο έρεηε πξαγκαηηθή αλάγθε. Γεληθφηεξα δελ 

ππνβάιινπκε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θάλνληαο «θαθή ρξήζε» ηεο επηρνξήγεζεο. 

  Να πξνβαίλεηε ζε πξνζεθηηθή έξεπλα αγνξάο ζηνπο πξνκεζεπηέο  ησλ ελεξγεηψλ 

θαη δαπαλψλ ηνπ ππνβαιιφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ . 

 Πξνζνρή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Γελ ρξεηάδεηαη βηαζχλε ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ απαηηνχληαη. Τπνβάιινπκε ηελ 

http://www.esaea.gr/
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πξφηαζε κφλνλ εθφζνλ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πεξηερφκελν απηήο πνπ έρνπκε 

ζπκπιεξψζεη. Πξνηνχ νξηζηηθνπνηήζνπκε ηελ ππνβνιή θαιφ είλαη λα ππάξμεη 

θαη κία αθφκε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ φζσλ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Δπίζεο, 

πξνηνχ ππνβάιινπκε ζε έληππε κνξθή ην επηρεηξεκαηηθφ καο ζρέδην κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαιφ είλαη λα βεβαησζνχκε φηη ν θάθεινο καο είλαη πιήξεο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να ελεκεξψλεζηε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ ζαο γηα εθδειψζεηο πνπ 

γίλνληαη γηα ην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηέο. 

 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ, ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ, ηνπ ΔΦΔΠΑΔ 

θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ελεκεξσηηθνχ 

πιηθνχ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΥ: ΘΔΜΗΚΟ-ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ 

 

Θεζκηθφ Πιαίζην- Καλνληζηηθά Κείκελα 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1083/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1080/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1828/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1081/2006 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1998/2006 (εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο). 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 800/2008  

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ 2004 /C/244/02  

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά µε ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ 

Υαξαθηήξα 2007-2013. 

 Ν. 3614/07  (ΦΔΚ 267Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν.3840/2010 

(ΦΔΚ 153Α), 

 πζηήκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X: ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 
 

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ) 
ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΣΑΖ 

(Αξηζκφο Ζιεθηξνληθάο Τπνβνιάο) 
 
 

Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο 
ππνβνιάο 

 

Αξηζ. Πξσηνθφιινπ ππνβνιάο 
θπζηθνχ θαθΫινπ 

 
 

Ζκεξνκελέα Παξαιαβάο θπζηθνχ 
θαθΫινπ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» 

 
ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΠΑ 2007-2013 

 

 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ  
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

1. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  
1.1. Γεληθά ηνηρεία 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
 

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
 

ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ  

NOMIKH MOΡΦΖ  

ΑΦΜ  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

ΓΟΤ  

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΧΝ   
Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΗΝΑΗ FRANCHISE (ΑΝ 

ΝΑΗ ΑΝΑΦΔΡΔΣΔ ΣΟ BRAND NAME) 
 

 
1.2 ΚΑΓ 2008 

 
ΚΑΓ 2008 ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΚΑΓ 2008 ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 

ΔΟΓΑ 

 

 

 
1.3 Δίδνο Δπηρείξεζεο  

 

 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

(έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο 

πξηλ απφ 31/12/2007) 

ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ 1/1/2008) 
ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

   

 

 

1.4 Γηεχζπλζε Έδξαο 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ  

ΓΖΜΟ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  
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ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ (Web Site)   

 

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

 
 

 

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΧΝ Ή ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

FAX  
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

4.1  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΦΟΡΔΑ Ζ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ : 
 

Ο ΦΟΡΔΑ Ή ΟΗ 

ΜΔΣΟΥΟΗ ΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ 

ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

 

Αλ επηιέγεηαη ΝΑΗ ηφηε λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο γηα θάζε κέηνρν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε άιιε επηρείξεζε 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔΣΟΥΟΤ  

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
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ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΘΔΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Μέηνρνο κε 

πνζνζηφ, κέινο Γ, Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο θ.ι.π. 

 

 

4.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

4.2.1 ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΒΑΔΗ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΔ) 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

π.ρ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(ΔΜΔ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(€) 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(€) 

     

     

     

     

     

 

 

4.2.2 ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΒΑΔΗ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΔ) 

 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

(π.ρ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(ΔΜΔ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(€) 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(€) 

     

     

     

     

     

 
 

 

4.3 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

(πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ) 

 

 2007 2008 2009 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΧΝ (€) 

   

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΟΤ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ (€) 

 

   

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ (ζε 

ΔΜΔ) 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝ. 800/2006 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ) 

 

 

 

 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
1 BAΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
1.1 Γεληθά ηνηρεία 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ  

ΓΖΜΟ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

FAX  

 
→ ε πεξέπησζε πνπ ε επΫλδπζε πινπνηεζεέ ζε δχν ά πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο 
εγθαηΪζηαζεο ζα πξΫπεη λα αλάθνπλ ζηελ έδηα πεξηθΫξεηα.  

 
 

1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ζέζεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πινπνηεζεί : 

ε πεξηνρή ΟΠΑΑΥ  

(παξάξηεκα V Oδεγνχ 

Πξνγξάκκαηνο) 

 

ε πεξηνρή ΒΔΠΔ 

Αζελψλ/ζεζζαινλίθεο  

 

 

 

1.3.ΚΑΓ 2008 πνπ αθνξά ε επέλδπζε 

 

ΚΑΓ 2008 ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ  Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ  

ΚΑΓ 2008 ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ 

ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

 

 

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  
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ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

 
3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  
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Γ1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 (κφλν γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, λέεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ 1/1/2008 θαη πθηζηάκελνπο ζπλεηαηξηζκνχο) 

 
 
1.  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΤΠΟΓΟΜΔ – ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  
 

1.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Παξαθαινχκε λα αλαθεξζείηε ζηα παξαθάησ πεδία : 

 χληνκν ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο  

 Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο  

 εκεξηλή ελαζρφιεζε ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.2. Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΤΠΟΓΟΜΔ (εξγαζηαθέο, θηηξηαθέο, ειεθηξνληθέο, 

θιπ.) ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΑ Δ ΑΜΔΑ  

 

ΝΑΗ          ΟΥΗ  

 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο : 

 

 

ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΟΤ 

ΓΗΑΘΔΣΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΟΗ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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7.2 1.3  ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

Αλαθεξζεέηε κε ζαθά θαη ηεθκεξησκΫλν ηξφπν ζηα παξαθΪησ πεδέα : 
 ΥαξαθηεξηζηηθΪ Α‘ πιψλ θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη πνζφηεηεο  
 ηΪδηα θαη ηξφπνη επεμεξγαζέαο,  
 ΔθπνκπΫο ξχπσλ,  
 Γηαδηθαζέεο κεέσζεο πεξηβαιινληηθψλ νριάζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ, ΠξΪζηλα πξντφληα, 

Σπρφλ κΫηξα πξφιεςεο αηπρεκΪησλ,  
 Οηηδάπνηε επηπξφζζεην ζηνηρεέν ζεσξεέηε φηη ζπκβΪιεη ζηελ θαιχηεξε παξνπζέαζε ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.4 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΡΗΔΣΗΑ (επηδνηνχκελεο θαη ηδησηηθέο)  

 

Ολνκαζία 

Πξνγξάκκαηνο 

Φνξέαο 

Υνξήγεζεο 

ηεο 

ελίζρπζεο 

Αξ. 

Πξση/ινπ 

& Ζκ/λία 

Δγθξηηηθήο 

Απφθαζεο 

Δγθξηζέλ 

Πνζφ 

Δλίζρπζεο 

Καηαβιεζέλ 

Πνζφ 

Δλίζρπζεο 

Ζκ/λία 

Καηαβνιήο 

Σξέρνπζα 

Φάζε 

Δμέιημεο 

Έξγνπ 

ΑΦΜ 

Γηθαηνχρνπ 

        

        

Ηδησηηθή επέλδπζε Υξνληθή πεξίνδνο Πνζφ 
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1.5  ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Α) ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ  

 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, φρη EME) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

2007 2008 2009 

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΑΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Β’ ΒΑΘΜΗΑ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Α’ 

ΒΑΘΜΗΑ 

   

ΛΟΗΠΟΗ    

ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ (ζε EME) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

2007 2008 2009 

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΑΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Β’ ΒΑΘΜΗΑ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Α’ 

ΒΑΘΜΗΑ 

   

ΛΟΗΠΟΗ    

ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

Β) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

 2006 2007 2008 2009 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ    
 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟ 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ / (ΓΗΑ ΣΗ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΑΠΟ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, Δ 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ) 

   

 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

ΚΑΗ ΦΟΡΧΝ 
   

 

ΔΞΑΓΧΓΔ     

 
 
 
1.6  Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΔΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ;  

(χκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Οδεγνχ) 

 

ΝΑΗ              ΟΥΗ  
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1.7  ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

 

Δξψηεζε ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Δπέπεδν νξγΪλσζεο ηεο επηρεέξεζεο   

Τθέζηαηαη ζαθΫο νξγαλφγξακκα 

επηρεέξεζεο, φπνπ θαέλεηαη πνηνο 

ζπλεξγΪδεηαη κε πνηφλ θαη πιάξεο 

επηθνηλσληαθά ξνά απφ θΪησ πξνο ηα 

Ϊλσ θαη αληέζηξνθα; 

 

 

ΤπΪξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ 
δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο; 

 
 

ΤπΪξρεη ζε ηζρχ Ϊιιν πηζηνπνηεηηθφ 
δηαρεέξηζεο; 

 
 

ΤπΪξρεη θαη ιεηηνπξγεέ ινγηζκηθφ 
θαηαγξαθάο θαη επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ, 
ηνπιΪρηζηνλ ζε επέπεδα πξνζσπηθνχ, 
πσιάζεσλ, ινγηζηεξένπ, θαζψο θαη  
αληέζηνηρν δέθηπν; 

 

 

ΔπΪξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο 
πξνο ηελ κφξθσζε θαη ηελ εμεηδέθεπζε 
ζε ζρΫζε κε ην εέδνο ηεο επηρεέξεζεο 

 
 

ΤπΪξρνπλ ηνπιΪρηζηνλ δχν ζηειΫρε ηεο 
Γηνέθεζεο ηεο κνλΪδαο (π.ρ. Γηεπζχλσλ 
ζχκβνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληάο, 
Τπεχζπλνο παξαγσγάο, Τπεχζπλνο 
marketing – πσιάζεσλ, Τπεχζπλνο 
κεραλνξγΪλσζεο) κε δξαζηεξηνπνέεζε 
ζην παξφλ αληηθεέκελν γηα δηΪζηεκα Ϊλσ 
ησλ 10 εηψλ; 

 

 

Σν 50% ηνπιΪρηζηνλ ησλ εξγαδνκΫλσλ 
ηεο επηρεέξεζεο Ϋρεη εκπεηξέα κεγαιχηεξε 
ησλ 5 εηψλ; 

 
 

Σν 15% ηνπιΪρηζηνλ ησλ εξγαδνκΫλσλ 
ηεο επηρεέξεζεο Ϋρεη πηπρέν ΑΔΗ ά ΣΔΗ; 

 
 

πκκεηνρά εξγαδνκΫλσλ ζε δχν 
ζεκηλΪξηα θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα ά/θαη 
ζπκκεηνρά ζηειερψλ δηνέθεζεο ζε Ϋλα 
ζεκηλΪξην θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα; 

 

 

Δπελδχζεηο ηειεπηαέαο πεξηφδνπ 
(2004- ζάκεξα, επηδνηνχκελεο θαη 

ηδησηηθΫο) 

 
 

Ο ιφγνο «ζχλνιν απνζβΫζεσλ ηξηεηέαο/ 
κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ ηξηεηέαο» εέλαη 
κεγαιχηεξνο ηνπ 0,20(ά 20%); 

 
 

Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη εληαρζεέ ζε Ϋλα 
ηνπιΪρηζηνλ Ϋξγν θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 
ηνπ Γ΄ΚΠ απφ 1-1-2004 Ϋσο 31-12-2008; 

 
 

Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη εληαρζεέ ζε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο  Ϋξγα θξαηηθψλ 
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εληζρχζεσλ ηνπ Γ΄ΚΠ απφ 1-1-2004 Ϋσο 
31-12-2008; 

Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη πΪξεη απφ ηξΪπεδα Ϋλα 
επελδπηηθφ δΪλεην απφ 1-1-2004 Ϋσο 31-
12-2008; 

 
 

Δκπεηξέα – Σερλνγλσζέα επηρεέξεζεο   

Γξαζηεξηνπνηεέηαη ε επηρεέξεζε ζην 
παξφλ αληηθεέκελν γηα δηΪζηεκα Ϊλσ ησλ 
5 εηψλ ; 

 
 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 
επηρεέξεζε πξΪμεηο αγνξΪο ηερλνγλσζέαο, 
κεηαθνξΪο ά απφθηεζεο δηθαηψκαηνο 
ρξάζεο ηερλνγλσζέαο ; 

 

 

ΤπΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλεο επξεζηηερλέεο 
ζην φλνκα ηεο επηρεέξεζεο; 

 
 

ΔμσζηξΫθεηα επηρεέξεζεο   

Τθέζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 
επηρεέξεζεο απφ ηνλ νπνέν παξΫρνληαη 
πιεξνθνξέεο γηα ηελ επηρεέξεζε θαη 
ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο; (λα δεισζεέ) 

 

 

Τθέζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 
επηρεέξεζεο, κΫζσ ηνπ νπνένπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη πξΪμεηο e-bussiness; 

 
 

Δπηβεβαηψλεηαη ε ζπκκεηνρά ζε κέα ά 
πεξηζζφηεξεο εθζΫζεηο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 
ηξηεηέα; 

 
 

Δπηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε δηαθεκηζηηθψλ 
θπιιαδέσλ – prospectus ηεο επηρεέξεζεο; 
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Γ2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

  

 

 

 

1. ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΥΔΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

 

 

Ολνκαηεπψλπκν Καζφινπ 
Απφ 0 

έσο 5 

έηε 

Απφ 5 

έσο 10 

έηε 

Πάλσ 

απφ 10 

Έηε 

πλαθήο 

κε ην 

αληηθείκελν 

Με 

ζπλαθήο κε 

ην 

αληηθείκελν 

       

       

 

 

 

2. ΠΟΤΓΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ   

 

Ολνκαηεπψλπκν 
Βαζηθή 

Δθπαίδεπζε 

Μέζε 

Δθπαίδεπζε 

(ιχθεην, ΣΔΔ) 

Αλψηεξε 

Δθπαίδεπζε 

(π.ρ.ΗΔΚ) 

Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε 

(ΣΔΗ, ΑΔΗ) 

Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο. 

      

      

 

 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

 
Ολνκαηεπψλπκν Σίηινο ζεκηλαξίσλ 
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Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ – ΤΓΚΡΗΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ & ΝΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
 
1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

Πεξηγξάθνληαη κε ηξφπν απφιπηα θαηαλνεηφ, αλαιπηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν ηα παξαθάησ 

πεδία :  

 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο Δπέλδπζεο 

 ηφρνο επέλδπζεο,  

 πζρέηηζε επέλδπζεο κε ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σεθκεξίσζε δαπαλψλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  

 χλδεζε πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ θαη αλαγθψλ 

 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 Οπνηνδήπνηε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 
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2. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ  

(επηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50.000,00 

€  έσο 400.000,00 €  
 

7.2.1.1.1 Α
/Α 

Καηεγνξία Δλέξγεηαο / Πεξηγξαθή 

Γαπάλεο 

Π/Τ Πνζνζηφ % 

επί 

ζπλνιηθνχ 

Π/Τ 

1. 
Αλέγεξζε/Δπέθηαζε/Γηακφξθσζε θηηξίσλ θαη ρψξσλ 

 ( Μέγηζην πνζνζηφ ζηνλ Π/Τ: 20%) 

    

    

    

 7.2.1.1.2 ΤΝΟΛΟ 1   

2. 

Γαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ, κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ  

(Μέγηζην πνζνζηφ ζηνλ Π/Τ: 100%) 

(Γαπάλεο γηα ΑΠΔ, Μέγηζην πνζνζηφ Π/Τ: 15%) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 2   

3. Αγνξά Σερλνγλσζίαο (Μέγηζην πνζνζηφ Π/Τ: 5%) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 3   

    

4. Πξφζιεςε εξγαδνκέλνπ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (Μέγηζηνο Π/Τ: 60.000,00€) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 4   

    

5. 
Γαπάλεο γηα ηελ κεηαγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΔΠΔ 

(Μέγηζηνο Π/Τ: 15.000,00€) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 5   

    

6. Γαπάλεο γηα άπιεο επελδχζεηο ( Μέγηζην πνζνζηφ ζηνλ Π/Τ: 20%) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 6   

  

7,  Ακνηβέο ζπκβνχισλ( Μέγηζηνο Π/Τ γηα εθπφλεζε θαη δηνίθεζε: 4.000,00€) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 7   
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8, 
Μειέηε θαη Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξεζεο Πνηφηεηαο (Μέγηζηνο Π/Τ: 

10.000,00€)  

 7.2.1.1.3    

 7.2.1.1.4    

 7.2.1.1.5    

 7.2.1.1.6 ΤΝΟΛΟ 8   

    

9, Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ (Μέγηζηνο Π/Τ: 10.000,00€) 

    

    

    

 ΤΝΟΛΟ 9   

    

  

 
7.2.1.1.6.1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΦΕΔΙΟΥ 
  

 

 

 

 

3. ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ  

( Οη παξαθάησ πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη γηα θάζε δαπάλε θαη αλά 

θαηεγνξία) 
 

 

Καηεγνξία Γαπάλεο  

Πεξηγξαθή 

Γαπάλεο 

Μνλάδαο 

Μέηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκή Μνλάδνο 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

πλνιηθή Σηκή 

     

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

Α/Α πξνζθνξάο ή πξνηηκνινγίνπ  

Πξνκεζεπηήο  

ΑΦΜ Πξνκεζεπηή  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Γαπάλεο 

(ζπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία 

ιακβάλνληαο ππφςε φζα 

αλαθέξνληαη ζην Οδεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά ελφηεηα 12 ζρεηηθά 

κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία Γαπάλεο  

Πεξηγξαθή Γαπάλεο Αξηζκφο αηφκσλ πλνιηθή Σηκή 

   

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ ΘΔΖ 

Α/Α πξνζθνξάο   

Άηνκα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ ζα 

πξνζιάβεη ε επηρείξεζε 

 

Σεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο κε  
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επέλδπζε  

 

 

 

 

 

 

4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ (€) % ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ Π/Τ 

Α. Ηδία πκκεηνρή (min 25%)   

Β. Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο   

Γ. 
Αηηνχκελε Δπηρνξήγεζε   

Δπηρνξήγεζε Πξνζσπηθνχ   

 
ΤΝΟΛΟ (Α + Β + Γ+Γ) (Θα 

πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ζπλνιηθφ π/π) 

  

 

 

5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 

 1
ν
 ΔΣΟ 2

ν
 ΔΣΟ 3

ν
 ΔΣΟ 

ΔΞΟΓΑ    

Κφζηνο Αγνξάο Α’ Τιψλ    

Κφζηνο Πσιεζέλησλ    

Γεληθά Έμνδα     

Ακνηβέο Σξίησλ    

Σφθνη γηα Γάλεηα    

Έμνδα Πξνβνιήο    

Φφξνη θαη Σέιε    

Έμνδα Γηνίθεζεο    

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ    

Άιια    

ΔΟΓΑ    

Κχθινο Δξγαζηψλ    

Κχθινο Δξγαζηψλ απφ Μεηαπνίεζε 

/ (Γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηνπο) 

   

Κέξδε πξν Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ    

ΔΞΑΓΧΓΔ    

 

 

6. ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΑ ΟΦΔΛΖ 

 

Α/Α ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΑ ΟΦΔΛΖ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

1 
εκαληηθή βειηίσζε πνηφηεηαο 

πξντφλησλ 

 
 

2 

εκαληηθή βειηίσζε πνηφηεηαο 

δηαδηθαζηψλ-ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 



 160 

3 
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

παξαγσγή 

 
 

4 
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

ινηπέο ιεηηνπξγίεο 

 
 

5 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο   

6 
Αχμεζε παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 

 
 

7 
εκαληηθή κείσζε θφζηνπο 

παξαγσγήο  

 
 

8 
εκαληηθή κείσζε θφζηνπο ινηπψλ 

ιεηηνπξγηψλ πιελ  παξαγσγήο  

 
 

9 
Αχμεζε επειημίαο ζε είδε θαη 

κνξθέο παξαγφκελσλ πξντφλησλ  

 
 

10 
Αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 
 

11 
Αχμεζε εμσζηξέθεηαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 
 

12 Αχμεζε εμαγσγψλ   

13 
Βειηίσζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 
 

14 

Μείσζε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ή ζπλέρηζε δηαηήξεζεο 

θαηάζηαζεο κεδεληθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ  επηπηψζεσλ 

 

 

15 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο   

16 

πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε 

αμηνπνίεζε  ηνπηθψλ πξντφλησλ, ή 

δεμηνηήησλ 

 

 

 

 

7.   ην ζρέδην πξνβιέπνληαη επεκβάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

ΑΜΔΑ; 

 

ΝΑΗ                  ΟΥΗ 

 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

(θηηξηαθέο, ειεθηξνληθέο, εξγαζηαθέο, 

...) ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΜΔΑ 

1  

2  

3  

 

 

8.  ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 
 

 

πκπιεξψζηε ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε. 
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εκεέα εθδάισζεο θαηλνηνκέαο ΝΑΗ / ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
Δηζαγσγά ζηελ αγνξΪ ελφο λΫνπ ά ζεκαληηθΪ 

βειηησκΫλνπ ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθΪ, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, ην 

ελζσκαησκΫλν ινγηζκηθφ ά Ϊιια κε πιηθΪ 
ζπζηαηηθΪ, πξνηηζΫκελεο ρξάζεηο ά ηε 
θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξάζηε πξντφληνο 

(πιηθνχ αγαζνχ ά ππεξεζέαο). Οη κεηαβνιΫο 
θαζαξΪ αηζζεηηθάο θχζεσο δελ 

πεξηιακβΪλνληαη. 

 

 

Δηζαγσγά ζηηο ιεηηνπξγέεο ηεο επηρεέξεζεο 
κέαο λΫαο ά ζεκαληηθΪ βειηησκΫλεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο, κεζφδνπ παξνράο 
θαη δηαλνκάο ά δηαδηθαζέαο ππνζηάξημεο γηα ηα 

αγαζΪ ά ηηο ππεξεζέεο. Σν απνηΫιεζκα ηεο 
δηαδηθαζέαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζεκαληηθφ ζε 

ζρΫζε κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγάο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ά ην θφζηνο 

παξαγσγάο θαη δηαλνκάο. ΚαζαξΪ 
νξγαλσηηθΫο ά δηνηθεηηθΫο κεηαβνιΫο δελ 

πεξηιακβΪλνληαη. 

 

 

 

 

ΠεγΫο ΠξνΫιεπζεο Αηηηνιφγεζε 

ΑλαθΪιπςε ηερλνινγηθνχ ά κε ραξαθηάξα δηθά ζαο ά 

Ϊιινπ πξνζψπνπ πνπ ηΫζεθε ζηε δηΪζεζά ζαο 
 

ΑπνηΫιεζκα λΫσλ ηερλνινγηθψλ εμειέμεσλ  

ΑπνηΫιεζκα λΫσλ ζπλδπαζκψλ ππαξρνπζψλ 

ηερλνινγηψλ 
 

Γλψζεηο ζαο πνπ απνθηάζεθαλ ζηελ πξΪμε  

χιιεςε ζρεηηθάο ηδΫαο(δηθάο ζαο ά Ϊιινπ 

πξνζψπνπ πνπ ηΫζεθε ζηε δηΪζεζά ζαο) 
 

 

 

ΔλΫξγεηα Χξέκαλζεο Αηηηνιφγεζε 

Τινπνέεζε δηαδηθαζηψλ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο απφ 

εηδηθφ πξνο ηνχην θνξΫα 

 

Τινπνέεζε δηαδηθαζηψλ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο απφ 

εζΪο 

 

Πξαγκαηνπνέεζε δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ 

επηζηεκνληθνχ  ραξαθηάξα 

 

Πξαγκαηνπνέεζε δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ εκπεηξηθνχ 

ραξαθηάξα 

 

Πξαγκαηνπνέεζε ζθΫςεσλ θαη απιψλ ππνινγηζκψλ 

ρσξέο δνθηκΫο θαη κεηξάζεηο. 

 

 

 

Πξσηνηππέα Αηηηνιφγεζε 

Γελ εέλαη πξσηφηππε, νχηε ζηελ ΔιιΪδα, νχηε δηεζλψο  
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Δέλαη πξσηφηππε ζηελ ΔιιΪδα κφλν  

Δέλαη πξσηφηππε ζηελ ΔιιΪδα θαη δηεζλψο  

 

 

Βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο  ηερληθψλ-πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο ά 

ππεξεζέαο ζε ζρΫζε κε ηα πθηζηΪκελα 

Αηηηνιφγεζε 

Μηθξφο  

Αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο  

ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο  

 

 

Βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «θαηλνηνκηθνχ» πξντφληνο ά 

ππεξεζέαο ζε ζρΫζε κε ηα πθηζηΪκελα 

Αηηηνιφγεζε 

Μηθξφο  

Αμηφινγνο, αιιΪ φρη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο  

ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο  

 

 
 
 

9. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΘΔΖ ΥΔΣΗΚΟΤ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(Γηαδηθαζίεο-Μεζνδνινγία ρξνλνδηάγξακκα, θ.ι.π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ/ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ 

 

ΑΓΔΗΑ ΘΑ ΑΠΑΗΣΖΘΔΗ/ 

ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΑΗΣΖΘΔΗ 

Πνιενδνκηθή άδεηα  

Άδεηα εγθαηάζηαζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο απηήο 
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Π.Π.Δ.Α.  

Απφθαζε Δ.Π.Ο. ή 

ηξνπνπνίεζε απηήο 

 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο ή 

ηξνπνπνίεζε απηήο 

 

Άδεηα γηα εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ΑΜΔΑ 

 

 

 

 
11. ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδεο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   
ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΔΚΣΗΜΖΖ 

Α 

Τπνζηήξημε θαη αχμεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθήο 

παξνπζίαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ εγρψξηα θαη ηε 

δηεζλή αγνξά 

          

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην 

Δζσηεξηθφ απφ 
Μεηαπνίεζε 

ζε επξψ          

2 
Αμία πσιήζεσλ ζην 

Δμσηεξηθφ απφ 
Μεηαπνίεζε  

ζε επξψ          

3 
Κέξδε πξν Φφξσλ θαη 

Απνζβέζεσλ 
ζε επξψ          

4 Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε ζε επξψ          

Β 

Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζην παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα, κε έκθαζε ζε 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο 

ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ 

εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο 

αγνξέο 

          

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην 

Δζσηεξηθφ απφ Λνηπέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

ζε επξψ          

2 
Αμία Πσιήζεσλ ζην 

Δμσηεξηθφ απφ Λνηπέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

ζε επξψ          

Γ 

Έκθαζε ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε, ηελ 

ηππνπνίεζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ 

          

1 
Πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο      

ζε αξηζκφ          

2 
Πξντφληα κε Πηζηνπνίεζε-

ήκαηα πκκφξθσζεο 

0=Όρη, 
1=Ναη 

 

         

Γ 

Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

κεηαπνηεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

"παξαδνζηαθψλ" ηεο 

θιάδσλ πξνο θιάδνπο 

θαη πξντφληα πςειφηεξεο 
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πξνζηηζέκελεο αμίαο 

1 Κχθινο Δξγαζηψλ ζε επξψ          

2 Κφζηνο Πσιεζέλησλ  ζε επξψ          

3 Μηθηά Απνηειέζκαηα ζε ρξφληα          

Δ 

Αλαβάζκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο βάζεο 

ζε ηνκείο πνπ πζηεξνχλ 

σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ή ιεηηνπξγνχλ ππφ 

αλεπίθαηξεο κνξθέο 

          

1 Αμία Δπελδχζεσλ ζε επξψ          

2 
Μέζε ειηθία παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 
ζε ρξφληα          

3 

Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο                                 
0=Γελ έρεη 

θαηαγεγξακκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο 
δηαδηθαζίεο 1=Έρεη 

θαηαγεγξακκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο 
δηαδηθαζίεο 2=Έρεη θαη 

θαζεθνληνιφγην 3=Έρεη 

Πηζηνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ 

0, 1, 2, 3          

4 

Σερλνινγηθφ πξνθίι 

επηρείξεζεο                     

0=Γελ έρεη Ζ/Τ 1=Έρεη 
Ζ/Τ 2=Έρεη 

Μεραλνγξαθεκέλν 

Λνγηζηήξην 3=Έρεη 
Οινθιεξσκέλν Π.. 

Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 

(ERP) 4=Υξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ 

0, 1, 2, 3, 4          

Σ 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ηερλνινγηθήο θαη κε 

ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο 

          

1 
Γαπάλεο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο 
ζε επξψ          

2 
Αξηζκφο Νέσλ 

Πξντφλησλ/Τπεξεζηψλ 
ζε αξηζκφ           

Ε 

Δπηρεηξεκαηηθή 
αμηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

          

1 

Γαπάλεο γηα Έξγα, 

πζηήκαηα θαη 

Πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ 
Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο 

ζε επξψ          

Ζ 
Γηαηήξεζε θαη Αχμεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο 
          

1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
ζε αξηζκφ 

ΔΜΔ 
         

2 

Μέζνο ρξφλνο παξακνλήο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

επηρείξεζε  (π.ρ. αλ κηα 

επηρείξεζε έρεη 3 
εξγαδφκελνπο. Ο 1νο 

εξγάδεηαη 10 ρξφληα ζηελ 

επηρείξεζε, ν 2νο 6 ρξφληα 
θαη ν 3νο 5 ρξφληα, ηφηε ν 

Μέζνο Υξφλνο Παξακνλήο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 
επηρείξεζε είλαη 

(10+6+5)/3=7 ρξφληα) 

ζε αξηζκφ 

εηψλ 
         

3 
Γαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 

εξγαδνκέλσλ 
ζε επξψ          
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                                                                                                     Γηα ηελ επηρείξεζε 

 

                                                                                                   -Ο- 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 

(ζθξαγίδα επηρείξεζεο, ζηνηρεία Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθή) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ  ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  

 

Ο  ΔΦΔΠΑΔ   αλαιακβΪλεη ηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο ηάξεζεο  ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ Γηθαηνχρσλ  κεηΪ ηελ νινθιάξσζε  ηεο επΫλδπζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζέα ζα ππνζηεξηρζεέ ειεθηξνληθΪ, κΫζσ εηδηθάο εθαξκνγάο ε νπνέα ζα 

ζρεδηαζηεέ θαη ζα ππνζηεξέδεηαη-ζπληεξεέηαη απφ ηε ΜΟΓ ΑΔ.  

ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγά, κΫζσ θσδηθνχ, ζα Ϋρεη πξφζβαζε θαη ε ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θαη ε 

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ γηα παξαθνινχζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζέαο. 

Ζ ελ ιφγσ δάισζε ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ απφ 1-6 Ϋσο 

30-6 εθΪζηνπ Ϋηνπο θαη γηα πΫληε (5) Ϋηε κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζέα ζα πινπνηεέηαη ζε 7 βάκαηα, σο εμάο: 

 

ΒΖΜΑ 1ν : Ζ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε, κΫζσ ηνπ Ννκέκνπ Δθπξνζψπνπ ά Ϊιινπ 

πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκΫλνπ πξνζψπνπ, ππνβΪιιεη ππνρξεσηηθΪ κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ζηνλ  ΔΦΔΠΑΔ  Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλεη φηη 

δελ Ϋρεη επΫιζεη θακηΪ κεηαβνιά   γηα ηελ νπνέα νθεέιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη .  

Οη κεηαβνιΫο  γηα ηηο νπνέεο πξΫπεη  λα ελεκεξψζεη  αθνξνχλ: 

 ηε δηαηάξεζε ά κε ηεο επΫλδπζεο        

 ηελ ππΪξρνπζα απαζρφιεζε       

 ηε δηαηάξεζε ζε ηζρχ ηπρφλ αλαγθαέσλ ζεκΪησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θ.η.ι.  
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 ηελ ηάξεζε εηδηθψλ φξσλ ηεο Απφθαζεο Τπαγσγάο (π.ρ. Μεη. Κεθ. 

απαζρφιεζε θιπ.) . 

 ηελ ηάξεζε ησλ εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε, κΫρξη θαη Ϋλα Ϋηνο απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο. 

 

Ζ δάισζε  απηά  ππνβΪιιεηαη  κεηαμχ  1εο  θαη  30εο  Ηνπλένπ  εθΪζηνπ Ϋηνπο θαη γηα 5 

Ϋηε κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο.  ΠεξηΫρεη, κε δηαθξηηφ ηξφπν, ηα θξέζηκα 

ζεκεέα πηζαλψλ αιιαγψλ ζηελ επΫλδπζε, θαη ν δηθαηνχρνο ζα ηνπνζεηεέηαη 

ππνρξεσηηθΪ ζε θαζΫλα απφ ηα ζεκεέα απηΪ, ελψ ζα ηνπ παξΫρεηαη θαη Ϋλα πεδέν 

θεηκΫλνπ, φπνπ ζα εμεγεέ ηπρφλ αιιαγΫο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιάο 

ζπλεκκΫλσλ εγγξΪθσλ-δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ΒΖΜΑ 2ν : Έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα γηα ηελ κε ππνβνιά δειψζεσλ απφ 

ππφρξενπο.  

Ζ ελεκΫξσζε ζα γέλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηΪ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο 

ππνβνιάο (30 Ηνπλένπ) κε ζρεηηθφ κάλπκα-ιέζηα ζηνλ ππνινγηζηά ηνπ αξκφδηνπ 

ρεηξηζηά. 

 

ΒΖΜΑ 3ν : Έγγξαθε ά ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα  κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ 

ππΫβαιαλ δάισζε, κε ηελ νπνέα ζα ηέζεηαη ξεηά πξνζεζκέα γηα ππνβνιά (π.ρ. 10 

εκεξψλ) θαη πξνεηδνπνέεζε γηα Ϋληαμε ησλ επηρεηξάζεσλ απηψλ ζε ζχζηεκα 

ηαθηηθνχ επηηφπηνπ Ϋιεγρνπ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. 

 

ΒΖΜΑ 4ν : Δπηηφπηνο Ϋιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο – Έθδνζε 

ζρεηηθάο απφθαζεο ειΫγρνπ. 

 

ΒΖΜΑ 5ν : χληαμε Ϋθζεζεο ειΫγρνπ θαη επηβνιά «πνηλάο» ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηβεβαέσζεο κε ηάξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ε νπνέα δχλαηαη λα εέλαη επηζηξνθά 

εληφθσο ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο ιεθζεέζαο επηρνξάγεζεο κε φξνπο πνπ ζα 

θαζνξέδνληαη ζηελ απφθαζε επηβνιάο «πνηλάο», θαηφπηλ ζρεηηθάο εηζάγεζεο ηεο 

Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο.  

 

ΒΖΜΑ 6ν : Γεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο ά/θαη επηηφπηνο Ϋιεγρνο ησλ επηρεηξάζεσλ 

πνπ ππΫβαιαλ Γάισζε.  

Ζ ππεξεζέα παξαθνινχζεζεο ζα ειΫγρεη ην αμηφπηζην ηεο Τπεχζπλεο Γάισζεο, 

κΫζσ ησλ θΪησζη παξαζηαηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκέδεη ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε : 
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 Μεραλνγξαθηθφ δειηέν νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ επηρεηξάζεσλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ (Ένηςπο Δ3) 

 Οξηζηηθά Γάισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (ένηςπο Δ7), φπνπ 

πξνβιΫπεηαη απαζρφιεζε σο ζηφρνο δηαηάξεζεο 

 ΔλεκεξσκΫλν Μεηξψν Παγέσλ (ζειέδα παγέσλ επΫλδπζεο) φπνπ ζα 

αλαγξΪθνληαη θαη απιΪ ζηνηρεέα ιεηηνπξγέαο ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. εκΫξεο 

ιεηη. ην παξειζφλ Ϋηνο, πνζφηεηεο παξαγσγάο ε επεμεξγαζέαο θιπ. ). 

 Αληέγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ (επηθαηξνπνηεκΫλα) πνπ ρξεκαηνδνηάζεθαλ 

 Γειηέν Βηνκεραληθάο Κέλεζεο (ΓΒΚ), απφ επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα 3εο 

θαηεγνξέαο (Ν.858/1979). πκπιεξψλεηαη θαη ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζέα παξαθνινχζεζεο. 

 Άιια ζηνηρεέα. 

 

ΒΖΜΑ 7ν Γεηγκαηνιεπηηθφο επηηφπηνο Ϋιεγρνο ζε ζηαζκηζκΫλν δεέγκα επηρεηξάζεσλ 

πνπ ππΫβαιαλ  Γάισζε.  

Ζ ζηΪζκηζε γέλεηαη κε βΪζε ηελ αξρά φηη ν αξηζκφο ησλ επηηφπηα ειεγρφκελσλ 

επελδχζεσλ ζα εέλαη ηεο ηΪμεσο ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ πνπ 

ειΫγρζεθαλ δηνηθεηηθΪ. (θαηΪ θαλφλα, νη επηρεηξάζεηο απηΫο δε ζα ζπκπέπηνπλ κε 

φζεο ππΫζηεζαλ δηνηθεηηθφ Ϋιεγρν). 

 

ΔΪλ απφ ηνπο Ϋιεγρνπο πξνθχςνπλ απνθιέζεηο, ε ππεξεζέα παξαθνινχζεζεο 

δχλαηαη λα πξνβεέ ζε: 

 πζηΪζεηο ζπκκφξθσζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα  

 Δλεξγνπνέεζε δηαδηθαζέαο επηζηξνθάο κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηρνξάγεζεο, κε φξνπο πνπ ζα θαζνξέδνληαη ζηε ζρεηηθά απφθαζε. 

 

 

ΜνληΫιν δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ Ϋιεγρσλ  

Αξηζκφο 

Δπηρεηξάζεσλ 

ΠξΪμεο 

% δηνηθεηηθΪ 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ  

Αξηζκφο 

δηνηθεηηθΪ 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ 

- (max) 

(%) επηηφπηα 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ(σο 

πνζνζηφ απηψλ 

πνπ ειΫγρζεθαλ 

δηνηθεηηθΪ)  

Αξηζκφο 

Διεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ 

– επηηφπηα 

(Min) 

0-1000 20% 0-200 30% 0-60 



 168 

1001 – 5000 10% +400  +120 

ΤΝΟΛΟ 600  180 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗΗ:  ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ         

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΡΑΖ  

 

α/α Δείθηεο Μνλάδεο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Α 

Υπνζηήξημε θαη αύμεζε ησλ 
παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ 
πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο 
παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρώξηα 
θαη ηε δηεζλή αγνξά 

  

         

1 
Αμία Πωιήζεωλ ζην Εζωηεξηθό 
από Μεηαπνίεζε 

ζε €          

2 
Αμία Πωιήζεωλ ζην Εμωηεξηθό 
από Μεηαπνίεζε 

ζε €          

3 
Κέξδε πξν Φόξωλ θαη 
Απνζβέζεωλ 

ζε €          

4 Δηαθεκηζηηθή Δαπάλε ζε €          

Β 

Ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ 
ζπλνδεπηηθώλ ππεξεζηώλ 
ζην παξαγσγηθό ζύζηεκα, κε 
έκθαζε ζε επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα ελίζρπζεο ηεο 
παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρώξηα 
θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο 

  

         

1 
Αμία Πωιήζεωλ ζην Εζωηεξηθό 
από Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζε €          

2 
Αμία Πωιήζεωλ ζην Εμωηεξηθό 
από Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζε €          

Γ 

Έκθαζε ζηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε 
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 
ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ 

  

         

1 
Πηζηνπνηεκέλα Σπζηήκαηα 
Δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο                                                    

ζε 
αξηζκφ 

         

2 
Πξνϊόληα κε Πηζηνπνίεζε-
Σήκαηα Σπκκόξθωζεο 

0=ρη, 
1=Ναη 

         

Γ 

Αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο 
κεηαπνηεηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ 
"παξαδνζηαθώλ" ηεο θιάδσλ 
πξνο θιάδνπο θαη πξντόληα 
πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο 

  

         

1 πλνιηθφο Κύθινο Εξγαζηώλ ζε €          

2 Κόζηνο Πωιεζέληωλ ζε €          

3 Μηθηά Απνηειέζκαηα ζε €          

Δ 

Αλαβάζκηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε 
ηνκείο πνπ πζηεξνύλ σο πξνο 
ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ή 
ιεηηνπξγνύλ ππό αλεπίθαηξεο 
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κνξθέο 

1 Αμία Επελδύζεωλ ζε €          

2 
Μέζε ειηθία παξαγωγηθνύ 
εμνπιηζκνύ 

ζε ρξφληα          

3 

Δηνηθεηηθέο Δηαδηθαζίεο                                 
0=Δελ έρεη θαηαγεγξακκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
1=Έρεη θαηαγεγξακκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
2=Έρεη θαη θαζεθνληνιόγην 
3=Έρεη Πηζηνπνίεζε 
Δηαδηθαζηώλ 

0, 1, 2, 3 

         

4 

Τερλνινγηθό πξνθίι 
επηρείξεζεο                     0=Δελ 
έρεη Η/Υ 1=Έρεη Η/Υ 2=Έρεη 
Μεραλνγξαθεκέλν Λνγηζηήξην 
3=Έρεη Οινθιεξωκέλν Π.Σ. 
Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθώλ 
Πόξωλ (ERP) 4=Φξεζηκνπνηεί 
εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό 

0, 1, 2, 3, 
4 

         

Σ 
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
ηερλνινγηθήο θαη κε 
ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

  
         

1 
Δαπάλεο Έξεπλαο θαη 
Αλάπηπμεο 

ζε €          

2 
Αξηζκόο Νέωλ 
Πξνϊόληωλ/Υπεξεζηώλ 

ζε €          

Ε 

Επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε 
ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  

         

1 
Δαπάλεο γηα Έξγα, Σπζηήκαηα 
θαη Πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ 
Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

ζε € 
         

Ζ 
Δηαηήξεζε θαη Αύμεζε 
ζέζεσλ εξγαζίαο 

           

1 Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ 
ζε 

αξηζκφ 
ΔΜΔ 

         

2 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ηνπ 
πξνζωπηθνύ ζηελ επηρείξεζε                   
(π.ρ. αλ κηα επηρείξεζε έρεη 3 
εξγαδόκελνπο. Ο 1νο εξγάδεηαη 
10 ρξόληα ζηελ επηρείξεζε, ν 
2νο 6 ρξόληα θαη ν 3νο 5 
ρξόληα, ηόηε ν Μέζνο Φξόλνο 
Παξακνλήο ηνπ πξνζωπηθνύ 
ζηελ επηρείξεζε είλαη 
(10+6+5)/3=7 ρξόληα)  

ζε 
αξηζκφ 
εηψλ 

         

3 
Δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 
εξγαδνκέλωλ 

ζε €          

 

 

 

 


