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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ   

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 
DE MINIMIS ΘΑΗ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΡΥΛ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ ΡΖΠ 
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ΠΖΚΔΗΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΘΑΗ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΦΔΞΑΔ 

ΞΑΟΑΟTHMA XΗ ΞΖΓΔΠ ΔΟΔΠΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΑκεΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XIΗ ΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΥΠΡΖ 

ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIII ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣΗV A’ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣV B’ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΝ   

 

 Α΄ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 

130.000 

                          Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο 

  

Ππλνιηθή Γαπάλε 
(ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

δαπάλε) 
Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Ίδηα 
ζπκκεηνρή  

Γαπάλεο κε θαζεζηώο De 
Minimis ,πνζνζηό 

ελίζρπζεο 70% 100.000 70.000 30.000 

Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ 

2008 Δλίζρπζε  ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 40 (δαπάλε 

απαζρόιεζεο γηα 
πξόζζεην πξνζσπηθό, 
πνζνζηό ελίζρπζεο 45%)  30.000 13.500 16.500 

Πύλνια 130.000 83.500 46.500 

  

   

 

Β΄ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 
120.000 

Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο 

  

Ππλνιηθή Γαπάλε 

(ηδησηηθή θαη δεκφζηα 
δαπάλε) 

Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Ίδηα 
ζπκκεηνρή  

Γαπάλεο κε θαζεζηώο De 
Minimis , πνζνζηό 
ελίζρπζεο 70% 120.000 84.000 36.000 

Γαπάλεο Κε Γ.Α.Θ 800/ 
2008  0 0 0 

Πύλνια 120.000 84.000 36.000 

  

Ξξνζνρή!! Αλ νη δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ρξεκαηνδνηνύληαη 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θαλνληζκό de minimis, ην επελδπηηθό 

ζρέδην δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 142.850,00 δηόηη ε 
επηδόηεζε γηα ηνλ ηνκέα ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ δελ κπνξεί λα 
μεπεξλάεη ηηο 100.000€ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ζηηο αξρηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ. (142.825,00*0,70%~100.000,00)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

   

Γ΄ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην  κε δαπάλεο ηνπ ΓΑΘ 800/2008 γηα 
αγνξά λένπ νρήκαηνο  

Ππλνιηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο 240.000   

Δπηιέμηκνο Ξξνϋπνινγηζκόο 72.000  

                               Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο  ελίζρπζεο   

  

Ππλνιηθή Γαπάλε 
(ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

δαπάλε) 

Γεκφζηα 

Γαπάλε 

Ίδηα 

ζπκκεηνρή  

 

Ππλνιηθφο  

πξνυπ/ζκφ
ο 

Δπηιέμηκνο 
πξνυπ/ζκφο    

Γαπάλεο Κε θαζεζηώο De 
Minimis, πνζνζηό 
ελίζρπζεο 70% 60.000 60.000 42.000  18.000 

Γαπάλεο Κε Γ.Α.Θ 800/ 
2008 Δλίζρπζε ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 19 (δαπάλε 
γηα αγνξά λένπ νρήκαηνο, 

κε επηιέμηκεο ηηο  
πξόζζεηεο επελδπηηθέο 
δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη 

ώζηε λα επηηεπρζεί 
πςειόηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο από ην 
επίπεδν πνπ απαηηνύλ ηα 

θνηλνηηθά πξόηππα. 
Ξνζνζηό ελίζρπζεο 45%) 180.000 12.000 5.400 

168.000 
(δαπάλεο κε 

επηιέμηκνπ 
πξνυπ/ζκνχ) 

+ 6.600 Ηδία 
ζπκκεηνρή 
επηιέμηκνπ 

πξνυπ/ζκνχ
=174.600 

Πύλνια 240.000 72.000 47.400 192.600 
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Γ΄ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) 34.000 

                               Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο 

  

Ππλνιηθή Γαπάλε 
(ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

δαπάλε) 
Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Ίδηα 
ζπκκεηνρή  

Γαπάλεο κε θαζεζηώο De 
Minimis , πνζνζηό 

ελίζρπζεο 70% 15.500 10.850  4.650 

Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ 

2008. Δλίζρπζε  ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 40, δαπάλε 

απαζρόιεζεο γηα 
πξόζζεην πξνζσπηθό, 
πνζνζηό ελίζρπζεο 45%) 10.000 4.500  5.500 

Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ 
2008. Δλίζρπζε  ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 14 (δαπάλεο 
ιεηηνπξγηθώλ  κέρξη 25% 

ηνπ ζπλνιηθνύ 
ρξεκαηνδνηηθνύ ζρεδίνπ 
γηα λενζύζηαηεο 

επηρεηξήζεηο, πνζνζηό 
ελίζρπζεο 25%) 8.500  2.125  6375 

Πύλνια 34.000 17.475 16.525 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS ΘΑΗ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ  

 

Α. ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS 

 

1.1 Θηηξηαθέο Δξγαζίεο (αλέγεξζε/δηακόξθσζε) ζπλεξγείσλ, 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο  

 

Νη δαπάλεο αλέγεξζεο/δηακφξθσζεο/επέθηαζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ επί 
αθηλήησλ/νηθνπέδσλ πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζην δπλεηηθφ 

δηθαηνχρν ηεο ελίζρπζεο ή έρνπλ ελνηθηαζζεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 15 
εηψλ δύλαηαη λα είλαη έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο. Νη δαπάλεο 
ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ: 

•  Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ 

θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 
εμππεξεηνχλ ην εηδηθφ ζθνπφ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη θηηξηαθέο απηέο 
εγθαηαζηάζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο ηνπο) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ζηέγαζε ή/θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ εμνπιηζκνχ θαη 
νρεκάησλ ή γηα ρψξν κεηαθφξησζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
πιηθψλ/δξαζηεξηνηήησλ/αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο επέλδπζεο. Νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ 

αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε / δηαξξχζκηζε 
ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο, ρσξίζκαηα θιπ. 
Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ 

ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. 
Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ παξνρήο ζην λέν ρψξν 

εγθαηάζηαζεο π.ρ. ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, αέξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ 
αεξίνπ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απηά. Γαπάλεο γηα 
ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο δεκηνπξγία αλειθπζηήξσλ, 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο – θιηκαηηζκνχ, βπηία, ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ, ρψξνπο ζπλεξγείσλ νρεκάησλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, 

πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, θ.α. (θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ) 

• Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ 
θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζχκθσλα κε 
ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «Πρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ π. 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΞΔΣΥΓΔ) (βι.   
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 

• Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηηο ίδηεο αλσηέξσ 

αλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο θαζώο θαη γηα ηε 
πξνζβαζηκόηεηα θαη δηεπθόιπλζε δηαρείξηζεο νρεκάησλ.  Νη 

δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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θηηξίνπ, φπσο αζθαιηφζηξσζε, επηθάιπςε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ 
δηαγξάκκηζε, ζήκαλζε, ειεγρφκελε πξφζβαζε, θιπ.  

• Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
απνζθνπνύλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ, 

ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «Πρεδηάδνληαο γηα φινπο» 
ηνπ π. πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΞΔΣΥΓΔ) (βι. 
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html). 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ είλαη ε 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή φπνηαο άιιεο κνξθήο έγθξηζεο εξγαζηψλ 
(Ξαξάξηεκα VIIΗ) εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή 
βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο.  

Πεκεηώλεηαη όηη 

Νη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή 

παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ 
αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Ζ 

πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κίζζσζε ή ε 
ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε παξαρψξεζε ρξήζεο δελ έρεη ζπλαθζεί θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα 
πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, 

(ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), 
παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ 
αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Δηδηθά γηα 
αλέγεξζε θηηξίνπ ην κηζζσηήξην πξέπεη λα είλαη δέθα πέληε (15) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. 

 

 

1.2 Γαπάλεο γηα επελδύζεηο ζε πάγηα 

Νη δαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηιακβάλνπλ:  

 Κεηαζθεπή – δηαζθεπή θνξηεγψλ απηνθηλήησλ,  

 Δμνπιηζκφ θφξησζεο – εθθφξησζεο, ξάθηα θιπ,  

 Δμνπιηζκφ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  νρεκάησλ,  

 Δμνπιηζκφ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ (επηιέμηκε γηα απνθιεηζηηθή 

θαη κφλν ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο) 

 

Οι Γαπάνερ μεηαζκεςήρ – διαζκεςήρ  θοπηηγών αςηοκινήηων  

Γύλαηαη λα είλαη έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο. Πηελ 

θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ: 

Α. Αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο / παιαηνχ κε λέν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή 
αληηθαηάζηαζε κε ακάμσκα άιινπ ηχπνπ (π.ρ. αληηθαηάζηαζε 

αλαηξεπφκελνπ ακαμψκαηνο ραιχβδηλνπ απφ  αινπκηλέλην ή  αληηθαηάζηαζε 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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ακαμψκαηνο θνηλνχ θφξηνπ απφ  ςπγείν (ππνπξγηθή απφθαζε ΠΡ -20270 / 
73  ΦΔΘ Β  884  φπσο ηζρχεη). 

Β. Ξξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε άμνλα ( ππνπξγηθή απφθαζε ΠΡ -20270 / 73 
/ ΦΔΘ Β 884 θαη ππνπξγηθή απφθαζε 13303/84 ΦΔΘ Β  292  αληίζηνηρα π.ρ. 

απφ δηαμνληθφ θνξηεγφ ζε ηξηαμνληθφ).  

Γ. Αληηθαηάζηαζε δνθψλ δηαθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Κεηά απφ αηχρεκα φηαλ 
ζηξεβισζεί ην πιαίζην, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απηνχ  (ππνπξγηθή 

απφθαζε ΠΡ -20270 / 73 ΦΔΘ 884 Β’). 

Γ. Δμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ 

(Ρνπνζέηεζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ : γεξαλφο – πδξαπιηθή πφξηα). 

Δ. Ρνπνζέηεζε εθ ησλ πζηέξσλ ζπζηήκαηνο αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε 
(ABS). Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θνξηεγψλ ρσξίο ABS 

κεηά ηελ 1-1-2014 (ππνπξγηθή απφθαζε 28366 /2098 / 2006  ΦΔΘ Β’ 441).  

ΠΡ. Δμνπιηζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ςπγείσλ εππαζψλ 

ηξνθίκσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηεζλή ζπκθσλία ATP (θ.π.α. 54477 / 
2598 / 2003 / ΦΔΘ 1399 Β’) 

Ε. Αληηθαηάζηαζε κεραλήο κε λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

 Δμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  νρεκάησλ 

 Δμνπιηζκφο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ.(επηιέμηκε γηα απνθιεηζηηθή θαη 

κφλν ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο) 

 Δμνπιηζκνχ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα, θιπ. 

H. Απφζπξζε ξπκνπιθνχκελνπ θνξηεγνχ θαη νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε 
ίζεο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 

Δπηζεκαίλεηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό όηη : 

Νη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, πεξηιακβάλνπλ : 

 ην θφζηνο αγνξάο απηνχ 

 ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

 ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

 δελ είλαη επηιέμηκε ε αγνξά νρήκαηνο. 

 

Ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα είλαη επηιέμηκνο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή. 

Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, 
έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ. 

Κε ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ 

εμνπιηζκφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ βηβιίν παγίσλ ή 
αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒΠ γηα ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο 
ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία από ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 
έξγνπ. 
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1.3 Γαπάλεο αγνξάο νηθνπέδνπ 

Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ 14053/ΞΑΠΓ 1749/27.3.08 

 

1.4 Γαπάλεο γηα ΑΞΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ρξήζε Α.Ξ.Δ. γηα ηελ ππνθαηάζηαζε 
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. π.ρ. πξνκήζεηα 
ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο βάζεη ΦΔΘ 1554 Β’/24-10-06, 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ή/θαη 
άιισλ ζπζθεπψλ βειηίσζεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, 
κνλσηηθά θηηξηαθά πιηθά, ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ, θιπ. 

Πεκεηώλεηαη όηη νη δαπάλεο γηα εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Ξ.Δ. 

δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 25% θαη λα είλαη έσο 15.000€ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ 
ΑΞΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ 
ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή 

κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε 
εγθαηάζηαζε απφ ΑΞΔ. 

 

1.5 Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθό, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θιπ. 

Νη δαπάλεο γηα αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
θ.η.ι., δελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 10% ηνπ ζπλνιηθά 

ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-
πξόηαζεο θαη ζπλίζηαληαη ζε: 

 Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ  δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ςεθηαθφ 
ηαρνγξάθν θαη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ (ΔΝΘ) 
3821/85 φπσο ηζρχεη θαη (ΔΘ) 561/2006) 

 Δμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ GPS, γηα ηελ νξγάλσζε, on 
line θιείζηκν κεηαθνξψλ, νξγάλσζε ζηφινπ, θ.α.  Πηα  ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηφζν ην hardware θαη απφ ην ινγηζκηθφ 

(software). 

 Ππζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο 

απνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ γηα 
ηε δεκηνπξγία ή αλάπηπμε ειεθηξνληθήο απνζήθεο. 

 Ππζηεκάησλ αζθαιείαο κεηαθνξψλ γηα ηελ πάηαμε ιαζξεκπνξίνπ 

θαπζίκσλ θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα (εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά 
επηθηλδχλσλ αγαζψλ). 

 Δμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα "e-business management" θαη "e-business 
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development" (B2B ή B2C, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο). 

 Δμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο 
(παξαγσγή, δηνίθεζε, ινγηζηήξην, πσιήζεηο, data collection, CRM, 

ERP, θιπ.). 

 Κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. Ζ/, εθηππσηέο. 

 Δμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθή ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε εληαίν δίθηπν INTRANET (VPN). 
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέιε ή ζπλδξνκέο ζχλδεζεο. 

 Δμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (bar code). Ππζηήκαηα 
απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη 
ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ - εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο αγνξάο, 

εθαξκνγήο, παξακεηξνπνίεζεο, θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ γηα 
ηελ πξνκήζεηα θαη    εγθαηάζηαζε    θαηλνύξγηνπ    ινγηζκηθνύ   πνπ 

αθνξά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηoπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη logistics, ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηξεηηθά ζπζηήκαηα, 
ζπζηήκαηα αζθαινχο δηαθίλεζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή δίθηπα, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ e-
business θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε e-marketplaces, ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET, ηελ αλάπηπμε θαη 
εθαξκνγή ERP θαη CRM θιπ. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη γηα ην ινγηζκηθό όηη : 

 Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηπρφλ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ κέρξη θαη 10% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ρν πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ε 

επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 
επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ 

θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή καδί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο. 

 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπή 
ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 Γελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ 

ινγηζκηθφ ζηελ επηρείξεζε. 

 Κε ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ην 
ινγηζκηθφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ βηβιίν παγίσλ ή 

αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒΠ γηα ην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο 

ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 Πε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο 
αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν Web 
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Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη 
δαπάλεο κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο). 

 

Δαπάλεο απόθηεζεο δηθαηωκάηωλ ρξήζεο ηερλνγλωζίαο: Νη δαπάλεο απηέο 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ 
απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. 
αγνξά, άδεηα ρξήζεο, royalties θιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή 
θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα 

παξαδνηέα φπσο π.ρ. Πχκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ νίθν παξνρήο ηεο 
ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ θαη εγγξαθή ζην βηβιίν 
παγίσλ (βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα παξαδνηέσλ ζηνλ Νδεγφ ινπνίεζεο). 

 

1.6 Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗ.ΞΔ., Βηνηερληθά Ξάξθα   
 

Νη δαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ΒΗ.ΞΔ. ή βηνηερληθά πάξθα δελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 
30% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο 

Νη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

• ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ 

ηνλ πθηζηάκελν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα 
δίθηπα παξνρήο, απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ 

εμνπιηζκνχ) 

• ηελ κεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν 
ρψξν εγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο - 

εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθά κέζα) 

• ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν 

ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα 
παξνρήο, ξχζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ 
θαη πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ). 

 

1.7 Άϋιεο Γαπάλεο 

 

Νη δαπάλεο γηα ηηο άυιεο ελέξγεηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δελ δύλαληαη 

λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 20% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο θαη 

ζπλίζηαληαη ζε: 

 

Γαπάλεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο .  

Γηα νδηθή ηθαλφηεηα, κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ, αζθάιεηα κεηαθνξψλ, 
ρξήζε ζπζηεκάησλ GPS  πξψηεο ηαηξηθέο βνήζεηεο θαη άιια ζρεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
αζθάιεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπο έξγνπ. Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ 
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αθνξνχλ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε πνπ 
απνηεινχλ ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα ηηο απνθηήζνπλ 

 

Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηρείξεζε λα ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά 
ζηελ έθζεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 
δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη : 

> Ρν θφζηνο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ πεξηπηέξσλ 

> Ρν θφζηνο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο έθζεζεο 

> Ρν θφζηνο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο εθζεκάησλ, 

 

Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο 
ζπκβνχινπο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ 

δηαξθή   ή  πεξηνδηθή  δξαζηεξηφηεηα,   νχηε  ζπλδένληαη   κε  ηηο  ζπλήζεηο 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο,  π.ρ.  γηα ζπλήζεηο θνξνηερληθέο 

ππεξεζίεο, ηαθηηθέο, λνκηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. 

Νη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζε : 

α)  Ξαξνρή  ππεξεζηψλ  παξαθνινχζεζεο  θαη δηνίθεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζα εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ην πνζό ησλ 4.000,00 € 

β) Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο φπσο έξεπλεο αγνξάο, 
κειέηεο benchmarking, νξγάλσζεο δηνίθεζεο, αλαδηνξγάλσζεο ησλ 
επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (reengineering), ηππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, εθηίκεζεο 
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ -  risk  analysis), marketing plan, θ.ιπ. έσο ηνπ 

πνζνύ ησλ 6.000,00€ ζπλνιηθά. 

Νη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θ.ιπ. 
κειεηώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή λόκηκνπ 

απαιιαθηηθνύ από απηήλ θαζώο θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. 

γ) Γεκηνπξγία-θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο) γηα πξώηε 
θνξά, έσο ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00€.  

δ) Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε e-marketplaces 

θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έσο ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00€. Νη 
δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε εηδηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ 
εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη 
κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο πξφζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΝ ή ζρεηηθή 
άδεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκα ηέιε θαη ζπλδξνκέο εθηφο ηνπο 

αξρηθνχ θφζηνπο εγγξαθήο ζχλδεζεο θαη ζπκκεηνρήο.  

 

ε) Πύληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο πνπ νδεγνύλ ππνρξεσηηθά ζε 
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πηζηνπνίεζε από ζρεηηθό δηαπηζηεπκέλν θνξέα (π.ρ. πξόηππα ΔΙΝΡ 
ΔΛ ISO ηεο ζεηξάο 9001 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ΔΙΝΡ ΔΛ ISO ηεο ζεηξάο 14001 θαη EMAS, HACCP, ΔΙΝΡ 
1801 πγηεηλή θαη αζθάιεηα θιπ.) έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,0€ 

έθαζηε.  

Πηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. Ρν ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηελ εκεξνκελία ηεο πηζηνπνίεζεο 

Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο ησλ ζπκβνχισλ φηη : 

 Νη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο. 

 Γηα θάζε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε 

κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ, 
αλεμαξηήησο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο. 

 Γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο κειεηψλ, ζηηο 
πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ππαγσγήο 

ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν 
θάζε πεδίνπ ηεο κειέηεο, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ε κέζνδνο 
έξεπλαο (πξσηνγελήο ή/θαη δεπηεξνγελήο) θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.  ιεο νη δαπάλεο ζα αμηνινγνχληαη γηα ην εχινγν ηνπ 
θφζηνπο θαζψο θαη γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε 

θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.  

 

 

Ρέινο ζεκεηώλεηαη όηη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ δηεπθόιπλζε 

πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑΚΔΑ ΓΔΛ δύλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε 
θαηεγνξία δαπαλώλ ή λα κεηώλεηαη ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπο. 
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Β. ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 800/2008 (Γ.Α.Θ) 

 

1.1  Γαπάλεο απόθηεζεο θαηλνύξγησλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ  

 

Πχκθσλα κε ην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ 800/2008 (άξζξν 19) 

πξφθεηηαη γηα ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο νρεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο  EURO VI. 
Πεκεηψλεηαη φηη επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πξόζζεηεο επελδπηηθέο δαπάλεο 

(νξίδνληαη ζηα 12.000,00€) πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί 
πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην επίπεδν EURO V 
πνπ απαηηνχλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα  (βι. Ξαξάξηεκα Η, παξάδεηγκα Γ)  

Θέζε ζε θπθινθνξία θαηλνχξησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο απζηεξφηεξεο απφ εθείλε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή π.ρ.  EURO VI, 

φηαλ ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο αθνξά ζε ηερλνινγία EURO V,  EURO VII 
φηαλ ε ππνρξέσζε αθνξά ζε EURO VI, θνθ. 

 

1.2  Γαπάλεο πξόζιεςεο θαη απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ 

θαη εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (άξζξν 2, 40 Γ.Α.Θ). 

 

Δπηδνηνχληαη δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επί 12 ην πνιχ 

κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 
θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΚεΑ), ζε πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε λέν εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Νη δαπάλεο απηέο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

Ρν αλώηαην όξην επηιέμηκσλ δαπαλώλ απηήο ηεο κνξθήο αλέξρεηαη 
ζε 30% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη 
αζξνηζηηθά λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Νη εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (Δ.Κ.Δ.) εξγαδνκέλσλ κε επηιέμηκν 
κηζζνινγηθφ θφζηνο, είλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο Δ.Κ.Δ. ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ έηνπο 2010. 

 Ρν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν 
πεδίν ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξνυπνινγηδφκελν επηιέμηκν θφζηνο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 Νη πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηρείξεζε ζα 

θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Ρν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα πξέπεη λα είλαη 
«εξγαδφκελνη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 
800/2008 (άξζξν 2,40), θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα 

νδεγφ. Δηδηθφηεξα, άηνκα πνπ 

α)  δελ είραλ θαλνληθή ακεηβφκελε απαζρφιεζε θαηά ηνπο 

πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο ή 



17 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

β) δελ παξαθνινχζεζαλ  δεπηεξνβάζκηα   εθπαίδεπζε   ή   
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε   (Γηεζλήο   Ξξφηππε   Ραμηλφκεζε   ηεο   

Δθπαίδεπζεο   (ISCED, International Standard Classification of 
Education) Δπίπεδν 3 - ISCED 3) ή 

γ)  είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ ή 

δ)  δνπλ κφλα, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ 
κειψλ 

ε) απαζρνινχληαη , ζε νξηζκέλν θξάηνο κέινο, ζε θιάδν ή επάγγεικα 
φπνπ ε αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ θχισλ ππεξβαίλεη θαηά ηνπιάρηζηνλ 

25 % ηε κέζε αληζνξξνπία ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 
ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, θαη αλήθνπλ ζηε κεηνςεθνχζα νκάδα 
θχινπ· 

ζη) είλαη κέιε εζληθήο κεηνλφηεηαο εληφο θξάηνπο κέινπο θαη  ηα  νπνία 
ρξεηάδνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα έηζη 
ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

ζηαζεξή απαζρφιεζε. 

 

Ρν χςνο θαη ε επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηεθκεξηψλνληαη 

κε ηα εμήο αλαγθαία πξνο ηνχην παξαζηαηηθά: 

• Έληππν Δ7 

• Θαηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο 

• Αλαιπηηθή Ξεξηνδηθή Γήισζε 

• Αλαγγειία πξφζιεςεο 

• Βεβαίσζε ΝΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ είρε θαλνληθή ακεηβφκελε 
απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο 

• Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ 
εξγαδφκελνπ 

• πεχζπλε Γήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ISCED 3),ή 
φηη δεη κφλνο, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ 

κειψλ. 

 

1.3  Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

Γηα ηηο κηθξέο λενζχζηαηεο επηρείξεζεηο (ππνζχζηαζε επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε) θαιχπηνληαη 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ππεξεζίεο 

λνκηθήο / δηνηθεηηθήο  ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο / αιιαγήο 
λνκηθήο κνξθήο / αιιαγήο έδξαο  θιπ) γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

(1) έηνπο. Γελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 25% ηνπ 
ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 
ζρεδίνπ-πξόηαζεο. 
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Γ. ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΔΠ 

 

Ξέξα ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηιέμηκσλ 
ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ επηπξόζζεηα ηνλίδεηαη φηη : 

• Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ 

• Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ 
ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. 

• Θάζε ελέξγεηα θαη δαπάλε ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά 
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ην 
εχινγν ηνπ θφζηνπο. ηνπο. 

• Δπηιέμηκεο είλαη  

α) νη δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Θαλνληζκό de minimis, πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ εκεξνκελία πξόζθιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

β) νη δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθό Απαιιαθηηθό 
Θαλνληζκό, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ζην πξόγξακκα. Πε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, νη ελ ιφγσ δαπάλεο,  είλαη κε επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

• Νη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο. 

• Νη δαπάλεο γηα αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

είλαη επηιέμηκεο. 

• Ρα  απαξαίηεηα παξαζηαηηθά  θαη  παξαδνηέα  πνπ  ππνρξενχηαη  λα 

πξνζθνκίζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο θαη 
ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο 
Νδεγνχ. Θαηάινγνο θπξηφηεξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα VIII 
ηνπ Νδεγνχ. 

Νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο 
επέλδπζήο ηνπο ζην βηβιίν-κεηξών παγίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
απαηηείηαη (θαηά ηα πξνβιεπόκελα θαη από ηνλ ΘΒΠ). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη 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. 

 

Γ. ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ 

 

Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, 
πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Λ.3842/2010 
(ΦΔΘ 58Α΄/ 23.04.2010) 
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1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 

ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 
ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΞΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξείαο). 

2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΞΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα 
ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ 
ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε 

κεηξεηά. 

Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη : 

 

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε 
ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη 

εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ: (α) ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο 
(extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο, ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο 
φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζφ) (β) 

θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απόδεημε είζπξαμεο 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Θαηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηή, απφ 
ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 
απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε 

ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν),  ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ 
(ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα 

δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Κεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο 
(δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ 

ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ινγαξηαζκψλ (β) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Έθδνζε Ρξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο 
ηνλ  πξνκεζεπηή. Ξξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα 

ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ 
ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηόο ησλ άιισλ (π.ρ. θαηαζεηήξην) 
απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο 
ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο 
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επηηαγήο 

 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα 
πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Ρξάπεδα έληππν θίλεζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληίγξαθα 
ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Ρξάπεδα) θαη ζπλαθή 
κε ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε 

απνθπγή ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή 
πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία 
ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνύληαη νη 
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.  

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : 

 Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ 

ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε 
δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Γελ είλαη επηιέμηκνο ν ΦΞΑ.  

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ 
δηθαηνχρνπ. 

 Ρν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ρξφλν 
πξνγελέζηεξν ηεο  εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 ιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Πε 
πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ 

(εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ ζα 
πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη 
παξαζηαηηθψλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ρηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα. 

 Πε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (φπσο 
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα VIIΗ), ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην 

(Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: 

 Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν 

δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ  

 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 
εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο πεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο 
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Αμηνιφγεζεο κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αιιά 
θαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επέλδπζεο λα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία αμίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ. Νη αξκφδηεο πεξεζίεο ή νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

δεηνχλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν ή θαη ηξίηνπο πξφζζεηα 
θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα εμαθξίβσζε ηεο αμίαο, 
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ απηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θάζε είδνπο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, φπσο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο θηηξηαθψλ θαη άιισλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην ΡΔΔ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε 
θχζε θαη ην είδνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Ν ΔΦΔΞΑΔ 

έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο.  

 Πεκεηψλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά θαηλνχξηνπ, ζπγρξφλνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία αγνξάο 
ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξψ γηα θάζε κεράλεκα ή ινηπφ εμνπιηζκφ, 
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά ηνπ απφ 

ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Πε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξά ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ άιιε επηρείξεζε, ε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπ ζπλνδεχνληαη ζε θάζε 
πεξίπησζε 

 απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη 

 απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 
πξνκεζεπηήο απνηειεί λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο.  

 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε 
ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζηνλ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (Θ.Β.Π.). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

Α. ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ 

 

Α) θηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο 

1. Ηζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο (κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ) γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε), 2008, 
2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε, 2009, 2010, 2011) γηα φζεο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ θιείζεη ηξηεηία. Γηα απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. Πε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο 
ρξήζεο θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη 
απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.   

2. Φνξνινγηθέο δειψζεηο θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο Δ3, Δ5 
(αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο), Φ01 (κφλν γηα ηηο Α.Δ) γηα ηα 

εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε 2009, 
2010, 2011). Γηα απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. Πε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο 

θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε 

θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.   

3. Ζ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο νδηθψλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ  απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:    

Α. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην π.δ. 
346/2001 (ΦΔΘ Α 233) 

Β. Ηζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο 
(Φ.Γ.Σ)  απηνθηλήησλ.  

Γ. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010 (κφλν γηα ηηο Α.Δ. 

θαη Δ.Ξ.Δ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 
3887/2010) φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ λ. 4038/2012 θαη ην 

άξζξν 5, ζπλνδεπφκελε απφ ην  ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο  θαη  έγθξηζε ηεο 
ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
ζπλνδεπφκελεο απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.  

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ 
κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ.   

Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΞΔ,    επηπιένλ   πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί 
κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα 

ηηο ΔΞΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ  θαζψο θαη αληίγξαθν απφ 
ην βηβιίν κεηφρσλ. 

ΠΡ. Έγθξηζε ίδξπζεο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ φηαλ απηφο 

ππάξρεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο.  
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Ρα Α, Β, Γ, Γ  θαη ΠΡ’ εθδίδνληαη απφ ηελ  πεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο 
Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. 

Αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα IX. 

4. Δθθαζαξηζηηθέο ΦΞΑ γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 

(νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011). 

5. Νξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ 
θαη εηζθνξάο ΝΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Κηζζσηέο πεξεζίεο 

(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 

2009, 2010. (νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011). 

6. Γήισζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.. ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη κφλν ηελ αληηζηνίρηζε ησλ παιαηψλ θσδηθψλ 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Θ.Α.Γ. 97 ζε Θ.Α.Γ. 08) 
ρσξίο λα δειψλεηαη ζε απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. 

7. πεχζπλε δήισζε Λ. 1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο πνπ λα βεβαηψλεη φηη: 

 ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ δελ έρεη 
ρξεκαηνδνηεζεί, εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 
εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 έρεη ππνβάιιεη κία κφλν πξφηαζε ηνπ έξγνπ ζην παξφλ Ξξφγξακκα. 

 δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο 
ησλ δαπαλψλ  

 έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο  

 απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε ησλ 

δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο 

 ε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί αλάθηεζε επηρνξήγεζεο. 

 φηη φια ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ 
ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε 

κνξθή κε φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

 ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλεί ζηελ 
δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ηνπ, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη 

ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ 
δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ ΔΞΑΔ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ 
ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ 
Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006  

 Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή ζα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κέρξη θαη 
ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (ζε πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη ηηο 
ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ε πξφηαζε εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα). Υο 

ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο 
ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. 

http://www.antagonistikotita.gr/
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ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά 
ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θιπ.).  

 Ζ επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11  ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ 
Ξξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο βι. Ξαξάξηεκα VΗ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). 

 Ζ επηρείξεζε απνδέρεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ 

ζηε δήισζή ηεο, κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ, ην έξγν ζα απεληαρζεί 
θαη ζα θιεζεί λα επηζηξέςεη εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

8. πεύζπλε Γήισζε Λ. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 
δήισζεο πνπ  αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΚΚΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 

ηεο Δ.Δ (βιέπε αλαιπηηθά παξάξηεκα V ηνπ Νδεγνχ) θαζψο θαη 
επηδνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε θαη δηέπνληαη 

απφ ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 De Minimis (γηα ππφδεηγκα ηεο αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δήισζεο βι. παξάξηεκα XV) 

9. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΞΔ γηα ηελ 
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 
απαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία 

εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΞΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη 
φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΞΔ δελ 

ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

10.Ξξνζθνξέο-πξνηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη prospectus γηα ηνλ 
εμνπιηζκφ. Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε αχμνληα 

αξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επθνιία ζπκπιήξσζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο θφξκαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο γηα ην ζρεηηθφ πεδίν 

αλάιπζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

11.Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε 
ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε (15) εηψλ, παξαζηαηηθά παξαρψξεζεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ή 
λφκηκεο ζχζηαζεο επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ή 
πεύζπλε Γήισζε Λ. 1599/86 όηη «ζα πξνζθνκηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή, 
πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή 

κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο 

»Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν 
επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα 

ζηνηρεία, ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην 
θξηηήξην αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Ξηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO, EMAS 

(εθφζνλ ππάξρεη) 

o Νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο 

o Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, 
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε) ησλ κεηόρσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
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επηρείξεζεο. Γίλνληαη δεθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 
έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ 

ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο 
εξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

απαζρφιεζεο, πηπρία ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο – 
θαηάξηηζεο (ζχκθσλα κε ηε δηεπθξηληζηηθή νδεγία 
5881/ΔΠ1565, 3/2/2010 ηνπ ΞΞΑΑ) ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία 
ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία ή / θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ 
ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.  

o Απφθηεζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο 
(εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη prospectus ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 

 

Πεκείσζε : Πην δηθαηνινγεηηθό 8 ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ή/θαη 

ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα ηνλ νξηζκφ ησλ ΚΚΔ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο 

Απγνχζηνπ 2008 ζα πξνζθνκίδνληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (Δ3, Δ5, Δ7, 
ηζνινγηζκνί, θαηαζηαηηθά) γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 
ζπλεξγαδφκελεο ή/θαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιιε ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην-πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ πξφγξακκα 
καδί κε ηε ζρεηηθή Γ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 800/2008 ηεο Δ.Δ 

(βιέπε Ξαξάξηεκα V). 

 

Β) Λέεο, λενζύζηαηεο, θαη ππό ζύζηαζε (start-up επηρεηξήζεηο) 

1. Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ  θάζε Ππκκεηέρνληνο Γηθαηνχρνπ.  

2. Ηζνινγηζκνί θαη έληππα Δ3 θαη Δ7 εθφζνλ ππάξρνπλ γηα ηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

3. Ζ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ  απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:    

Α. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην π.δ. 

346/2001 (ΦΔΘ Α 233) 

Β. Ηζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο 
(Φ.Γ.Σ)  απηνθηλήησλ.  

Γ. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010 (κφλν γηα ηηο Α.Δ. 
θαη Δ.Ξ.Δ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3887/2010) φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ λ. 4038/2012 θαη ην 
άξζξν 5, ζπλνδεπφκελε απφ ην  ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.  

Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο  θαη  έγθξηζε ηεο 

ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
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Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
ζπλνδεπφκελεο απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.   

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ 

κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ.   

Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΞΔ, επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί 
κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα 

ηηο ΔΞΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ θαζψο θαη αληίγξαθν απφ 
ην βηβιίν κεηφρσλ. 

ΠΡ. Έγθξηζε ίδξπζεο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ φηαλ απηφο 
ππάξρεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο.  

Ρα Α, Β, Γ, Γ θαη ΠΡ’ εθδίδνληαη απφ ηελ πεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. 
Αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα ΗΣ. 

4. Πηνηρεία Ρσλ Δηαίξσλ / Κεηφρσλ Ρνπ Φνξέα Ρεο Δπέλδπζεο: Αληίγξαθν 
ηνπ ζεσξεκέλνπ Δ1 ηνπ πην πξφζθαηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έρεη 

ππνβιεζεί γηα θάζε εηαίξν/κέηνρν μερσξηζηά ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
εηαίξνπ/κεηφρνπ πνπ δελ έρεη Δ1, φηη δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο 
θνξνινγηθήο δήισζεο.  

5. Πε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δηθαηνχρνη αζθνχλ ήδε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ην 

Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε θαη αζθεί ήδε επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα) φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (-

ζεσλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ (αθφκα θαη αηνκηθή επηρείξεζε) θαη ηα πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο ηνπο. Θα πξνζθνκίδνληαη ζπλεκκέλα νη ηζνινγηζκνί, ηα Δ3 

θαη Δ7 ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.   

6. Βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

7. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο / εξγαζηψλ ή θσδηθνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθφ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αξκφδην επηκειεηήξην θαη 
ιεηηνπξγίαο, φπνπ απαηηείηαη.  

8. πεχζπλε Γήισζε Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο φπνπ λα βεβαηψλεη φηη: 
· ε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί αλάθηεζε επηρνξήγεζεο. 
· ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11  ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ 
Ξξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο βι. Ξαξάξηεκα VΗ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). 

9.  Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΞΔ γηα ηελ 
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

απαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία 
εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΞΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη 
φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΞΔ δελ 

ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

10. Ξξνζθνξέο / Ξξνηηκνιφγηα κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή δαπαλψλ αλά είδνο 

θαη αλαγσγή θφζηνπο αλά κεηξηθή κνλάδα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη 
prospectus γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Γηα ηηο δαπάλεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 
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ινηπψλ δαπαλψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ θαη 
ηδηνθαηαζθεπψλ αξθεί ε ππνβνιή ηεθκεξησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

πξνζθνξψλ αλά πεξίπησζε. 

11. Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ. Γίλνληαη 

δεθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ 
ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρία ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο 
- θαηάξηηζεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα 

ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή νπνηνδήπνηε 
άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία ή / θαη ηηο γλψζεηο 
ηνπ θαη ηελ ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο.  

12. πεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ην Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
πξφηαζε), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 

 ηη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφηαζε είλαη πιήξε, 
αθξηβή θαη αιεζή. 

 ηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζην έξγν πξηλ 

ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ. 

 ηη ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ή κέξνο ηνπ δελ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιν πξφγξακκα, δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, 
εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε 
άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο 

πφξνπο. 

 ηη δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε πξφηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.   

 ηη απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε ησλ 
δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο.  

 Ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκείν (6) ηνπ Θεθαιαίνπ (1) – 

Λνκνζεηηθφ θαη Θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο, «ηη ε 
επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ 
πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΚεΑ) (Άξζξν 16 Θαλ (ΔΘ) 
1083/2006 ηεο Δ.Δ.).» Υο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο 

ππνδνκέο φζν θαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη 
ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία 

πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ιπ.) πνπ απεπζχλνληαη ζην 
πειαηεηαθφ θνηλφ. 

 ηη απνδέρεηαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη 

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ 
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 ηη απνδέρεηαη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο δηεχζπλζεο e-mail 
πνπ έρεη δειψζεη ζην Έληππν πνβνιήο, πξνο ηνλ ΔΦΔΞΑΔ, ή/θαη 

ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ  ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη Λαπηηιίαο θαη  φζα ιακβάλνληαη απφ απηνχο ζα επέρνπλ  ζέζε 

επίζεκσλ εγγξάθσλ.  

 ηη απνδέρεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε επηθνηλσλία κε 
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ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ  ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη Λαπηηιίαο θαη ηνλ ΔΦΔΞΑΔ αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε θαη 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο, Δθζέζεηο 
Ξξνφδνπ θαη Νινθιήξσζεο θιπ) δχλαηαη λα γίλεηαη ειεθηξνληθά 

(on screen) κέζσ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ φπσο απηά ζα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ  ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ηνλ ΔΦΔΞΑΔ.    

 Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ κε ρξήζε ΑΞΔ γηα ηελ 
ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο απαηηείηαη πεχζπλε Γήισζε φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο 
ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΞΔ δελ ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα 
ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ή πξνβιέπεηαη παξαρψξεζε ρξήζεο ή 
κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ, ηα 
παξαζηαηηθά παξαρψξεζεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ή λφκηκεο 

ζχζηαζεο επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο 

ή πεύζπλε Γήισζε Λ. 1599/86 όηη «ζα πξνζθνκηζηεί, 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή 
επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρώξεζε ρξήζεο ή 
κίζζσζε ή λόκηκε ζύζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηώλ 
γηα αλέγεξζε θηηξίνπ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απόθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο 

13. Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν 
επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξφζζεηα ζηνηρεία, 

ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα. 

 

Θαη γηα ηηο αλσηέξσ δύν πεξηπηώζεηο, επηζεκαίλεηαη όηη : 

 Νη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο 

κε αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ/ινγηζκηθψλ 
ζπλνδεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά prospectus.  

 Νη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη 
πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη κε ζαθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ prospectus, εθφζνλ δχλαηαη. 

 Νη πξνζθνξέο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ ζα απνθηεζεί ζα πξέπεη λα 

είλαη αλαιπηηθέο. 

 Νη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ελφηεηα ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ) απφ ζπκβνχινπο ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνπλ: αλάιπζε θφζηνπο, 
κεζνδνινγία, ζθνπφ θαη ηεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο κειέηεο, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ θαη πεδίσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε, 
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είδνο έξεπλαο (πξσηνγελή ή/θαη δεπηεξνγελή) θαη επηζηεκνληθά 
εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Νη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ απφθηεζε 
δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ISO, EMAS, ECO LABEL, θιπ. ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ πιήξε κεζνδνινγία, αλάιπζε θφζηνπο θαη ζρεηηθά 
πεξηερφκελα ηεο κειέηεο. 

 Νη πξνζθνξέο απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο σο πξνο ην ζχζηεκα πνπ ζα 
πηζηνπνηεζεί θαη σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη λα είλαη 

απνδεδεηγκέλα απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο. 

Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη 
κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ, δήισζε ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη 
ζπκθσλίαο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηήο 
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία ζε εηδηθφ 

«ππν-θάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο 
αλαθέξεηαη ην θαζέλα. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε πιεξφηεηά ηνπ θαθέινπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θξίζηκν 

ζηνηρείν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. 
Ζ κε ππνβνιή αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ή ε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ, δχλαηαη λα νδεγήζεη 
ζε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ή θαη νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΞΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαζηαχξσζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

 

 

Β. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ε θιήξσζε – αλάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα αμηνιφγεζε ζα δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Ζ 
ΔΓ ΔΞΑΔ  έρεη ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ηελ επζχλε 
ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ή 

αλάθιεζεο απηήο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΦΔΞΑΔ ζχκθσλα θαη κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ απφθαζεο εθρψξεζεο.  

 

Αμηνινγεηέο  - Κεηξών  - Δπόπηεο Αμηνιόγεζεο  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη απφ έλαλ 

αμηνινγεηή, απφ ηα κέιε ηνπ κεηξψνπ αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΞΑΔ θαηφπηλ 
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο. Ρν κεηξψν κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ή λα 

επηθαηξνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ 
θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία/ζχζηεκα 
εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αμηνινγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

θαζψο θαη ζχζηεκα επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε νξζήο εθηέιεζεο 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηνπο αμηνινγεηέο έξγνπ. Ν ΔΦΔΞΑΔ αλαιακβάλεη ηηο 
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ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 
Πε θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΑΞΔ λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε φηη ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο 
επέλδπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη θαη Δπφπηεο Αμηνιφγεζεο κε 

αληηθείκελν ηελ νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη 
επηιέγνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΦΔΞΑΔ ή/θαη ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. 

 

1.1 Έλεγσορ ηςπικών πποϋποθέζεων ζςμμεηοσήρ 

Ν έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο δηελεξγείηαη απφ ηνλ 
ΔΦΔΞΑΔ. 

Πε πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Νδεγνχ δελ πξνρσξεί ζε πεξαηηέξσ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη παξαπέκπεηαη 

ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

1.2 Έλεγσορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ 

Ν έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ 
πξνηάζεσλ, πξηλ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΞΑΔ. 

Αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά (κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ή κε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο ζε αξηζκφ θιήζεο 
πνπ ζα δειψζεη ν ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί 

εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. Πε πεξίπησζε 
κε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία , 

νπνηαδήπνηε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε 
δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο θαη παξαπέκπεηαη ζηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο. 

 

1.3 Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγείηαη 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία είλαη 5κειήο, θαη ε νπνία νξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 
πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. 

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΓ – ΔΞΑΔ, ηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη ηνλ ΔΦΔΞΑΔ.. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξηζκνχ ησλ 
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ, θαη επηπξφζζεηεο γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

πξνηάζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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• Κέξηκλα, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΦΔΞΑΔ, γηα θάζε ελέξγεηα πνπ 
απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 

Αμηνιφγεζεο. 

• Δπηθχξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ην 

1ν ζηάδην ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

• Γλσκνδφηεζε επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κεηά ην 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 
απφξξηςεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

• Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 
εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο. 

• Νξηζηηθνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζκνινγίαο ησλ πξνηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν 1.4.  

Νη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο 
πξφηαζεο θαη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη 
φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο . 

 

1.4 Αξιολόγηζη και βαθμολόγηζη ηων πποηάζεων 

 

Α) Αμηνινγεηέο  

Νη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο ζηνπο νπνίνπο 

ε αμηνιφγεζε αλαηίζεηαη κε θιήξσζε ε νπνία γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ έλαλ αμηνινγεηή θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. 

Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

•  Νη πξνηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηίζεληαη πξνο 

εμέηαζε ζηνπο αμηνινγεηέο κε ειεθηξνληθή θιήξσζε. 

• Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ 

ζα δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα επνπηεχεηαη 
απφ αξκφδηνπο επφπηεο. 

•  Απφ ηε ζηηγκή ηεο ρξέσζεο κηαο πξφηαζεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη επηηξεπηή ε έμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ρψξνπο, ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία 

ηνπ αμηνινγεηή κε άιια πξφζσπα. Πε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο 
ηεο αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε 
αλαδξνκνινγείηαη πξνο λέα ρξέσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεί νκαδηθά ηειηθνχο 
βαζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνχο ησλ πξνηάζεσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 

νπνίεο απαηηείηαη εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. 
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Νινθιήξσζε αμηνιόγεζεο - βαζκνιόγεζεο 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ΔΦΔΞΑΔ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη : 

-  βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ. 

-  γηα ηηο θαηαξρήλ επηιέμηκεο πξνηάζεηο (φζεο δειαδή ζπγθεληξψλνπλ 
βαζκνινγία άλσ ηνπ 50 θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα επηιεμηκφηεηαο) 
θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο θαηά 

θαηεγνξία δαπαλψλ. 

-  γηα ηηο κε επηιέμηκεο πξνηάζεηο ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

Νη πξνθχπηνληεο θαηάινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ, κε ηα 
πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ 
ΔΓ ΔΞΑΔ ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα, ν νπνίνο κε 

Απφθαζή ηνπ εληάζζεη ηα έξγα ζην πξφγξακκα. 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο έληαμεο, δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία ησλ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζηνπο Γηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο ΔΓ/ΔΞΑΔ 
www.antagonistikotita.gr. θαη ηνπ ΔΦΔΞΑΔ www.efepae.gr Αθνινχζσο 

ελεκεξψλνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη κε ζρεηηθέο 
εγθξηηηθέο ή απνξξηπηηθέο επηζηνιέο, απφ ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο 
(ΔΦΔΞΑΔ): 

•  Πηελ πεξίπησζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ην ηειηθψο 
εγθεθξηκέλν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη ε αηηηνινγία 

γηα ηηο ηπρφλ πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ. 

•  Πηελ πεξίπησζε ησλ κε εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ιφγνο 
απφξξηςεο. 

Νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, 
ζπκθσλνχλ πσο ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο 

επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 
δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ ΔΞΑΔ, 

www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006. 

 

1.5 Αξιολόγηζη Πποηάζεων – Καηάηαξη 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην 

Ξξφγξακκα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ Ξίλαθα. 

Θάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ έλαλ αμηνινγεηή θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο 
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ.  

Νη νκάδεο θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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Βαζκνινγνύκελα Θξηηήξηα Αμηνιόγεζεο θαη ζρεηηθή βαξύηεηα 

 

(Η) ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
Πρεηηθή 
βαξύηεηα 

ΝΚΑΓΑ 
Α΄ 

Θξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξόηαζεο 

70% 

Α.1 Οπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία 

3εηία 
20% 

Α.2 Ξνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία 
20% 

Α.3 Οπζκφο Κεηαβνιήο απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία 
15% 

Α.4 Θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο - Δπίπεδν νξγάλσζεο θαη 

ζηειέρσζεο 
15% 

Β. 
Αμηνιόγεζε ηεο Ξνηόηεηαο ηνπ Δπελδπηηθνύ 

Πρεδίνπ ηεο Δπηρείξεζεο 
30% 

Β.1 Ξξνθχπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο  20% 

Β.2 Ξιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 10% 

  

  

(Β) ΛΔΔΠ, ΛΔΝΠΠΡΑΡΔΠ ΘΑΗ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
Πρεηηθή 
βαξύηεηα 

ΝΚΑΓΑ 
Α΄ 

Θξηηήξηα αμηνπηζηίαο επηρεηξεκαηηθνύ θνξέα θαη 
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ  

50% 

Α.1 Ξξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξέα 
(εθπαίδεπζε – εκπεηξία) 

20% 

Α.2 Βησζηκφηεηα ζρεδίνπ (ζπλεθηηκάηαη ζεηηθά ηπρφλ 
ππάξρνπζα θεξδνθνξία) 

30% 

Β. 
Αμηνιόγεζε ηεο Ξνηόηεηαο ηνπ Δπελδπηηθνύ  
Πρεδίνπ ηεο Δπηρείξεζεο  

50% 

Β.1 Ξξνθχπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο  25% 

Β.2 Ξιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 25% 

 



34 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΑΛΑΙΠΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ. 

 

(Η) ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Κξηηήξηα ωο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο 

Α.1: Βαζκνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμέιημε 

ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ ηελ ηειεπηαία 3εηία. 

Α.2: Βαζκνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμέιημε 

ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ ηελ ηειεπηαία 3εηία. 

Α.3:  Αμηνινγείηαη ν βαζκφο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

Α.4: Αμηνινγείηαη ην επίπεδν νξγάλσζεο  ηεο επηρείξεζεο. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ην θάθειν ππνβνιήο, 
ππνινγίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη σο θξηηήξηα Α1 έσο Α3 ζηνλ 

παξαπάλσ Ξίλαθα θαη θαηαρσξνχληαη θαηαιιήισο.  

 

ΝΟΗΠΚΝΗ 

Θξηηήξην Α1: Οπζκόο κεηαβνιήο θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ 
ηειεπηαία 3εηία 

Ο =(Ππλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ έηνπο – Ππλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ Ππλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο Γηα 

ηξηεηία (2008, 2009, 2010):  

2

2008

20082009

2009

20092010

KE

KEKE

KE

KEKE

MP  

 

Γηα δηεηία (2009, 2010): 

2009

20092010

KE

KEKE
MP  

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΟ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (-
100%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 0.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΟ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε  
(+50%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 20. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΚΟ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ 

πξνζδηνξίδεηαη γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΚΟ)x20/1,5.  

Πε πεξίπησζε κφλν κίαο πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο εμεηάδεηαη ε 

χπαξμε ζεηηθνχ ιφγνπ. Αλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ ηφηε Α.1 = 20. Αλ 
αξλεηηθφ ηφηε Α.1 = 0 
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Θξηηήξην Α2: Ξνζνζηό θεξδώλ πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ θαηά ηελ 
ηειεπηαία 3εηία 

Θ = (Θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ)/ Ππλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ 
θαη ΚΘ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Θ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα 
επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2007 ν κέζνο φξνο ησλ Θ ζα είλαη γηα ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

Γηα ηξηεηία (2008, 2009, 2010): 

3

2008

2008

2009

2009

2010

2010

KE

K

KE

K

KE

K

MK  

 

Γηα δηεηία (2009, 2010): 

2

2009

2009

2010

2010

KE

K

KE

K

MK  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΘ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε  (0%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 10.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΘ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε 
(+50%), ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 20. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΚΘ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ 
πξνζδηνξίδεηαη γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α2 = (20xΚΘ)+10.  

Πε πεξίπησζε κφλν κίαο πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο εμεηάδεηαη ε 
χπαξμε ζεηηθνχ ιφγνπ. Αλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ ηφηε Α.2 = 20. Αλ 
αξλεηηθφ ηφηε Α.2 = 0 

 

Θξηηήξην Α3: Κεηαβνιή Απαζρόιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

ΚΑ = Πχλνιν εξγαδφκελσλ 2010 - Πχλνιν εξγαδφκελσλ 2008 (ζε ΔΚΔ) 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 ιηγφηεξνπο απφ 10 
εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΚΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5 

0  ΚΑ  1 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

1  ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 10 έσο ιηγφηεξνπο απφ 20 
εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΚΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5 

0  ΚΑ  2 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

2  ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15 



36 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 20 έσο ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΚΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5 

0  ΚΑ  3 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

3  ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 απφ 50 έσο ιηγφηεξνπο απφ 100 
εξγαδφκελνπο ηζρχεη 

ΚΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5 

0  ΚΑ  4 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

4  ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 πάλσ απφ 100 εξγαδφκελνπο 

έσο ιηγφηεξνπο απφ 250 ηζρχεη  

ΚΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 5 

0  ΚΑ  5 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

5  ΚΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 15 

 

 

Α4 : Θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο - Δπίπεδν νξγάλσζεο & ζηειέρσζεο 

ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ  

 

Α 4.1 Δπίπεδν νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

A/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ Βαζκνινγία 

Α.4.1.1 θίζηαηαη ζαθέο νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο , 

φπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη κε πνηφλ θαη 
πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή απφ θάησ πξνο ηα 

άλσ θαη αληίζηξνθα; 

 

Θάζε ζεηηθή 

απάληεζε  ιακβάλεη 
1 βαζκφ, επνκέλσο 

γηα ην θξηηήξην Α4.1 
ε βαζκνινγία 
θπκαίλεηαη απφ 0 - 3 

 

Α.4.1.2 πάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο; 

Α.4.1.3 πάξρεη θαη ιεηηνπξγεί S/W θαηαγξαθήο θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδα  πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ, 
θαζψο θαη  αληίζηνηρν δίθηπν; 

 

Α 4.2 Δπάξθεηα αλζξώπηλσλ πόξσλ σο πξνο ηελ κόξθσζε θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

A/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ Βαζκνινγία 

Α.4.2.1 Ρν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο  έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 5 
εηψλ; 

Θάζε ζεηηθή 

απάληεζε ιακβάλεη 
2 βαζκνχο, 
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Α.4.2.2 
Ππκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δχν ζεκηλάξηα θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή/θαη ζπκκεηνρή 

ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία; 

επνκέλσο γηα ην 

θξηηήξην Α4.2 ε 
βαζκνινγία 
θπκαίλεηαη απφ 0 - 4 

 

 

 

Α 4.3 Δκπεηξία – Ρερλνγλσζία επηρείξεζεο 

 

A/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ Βαζκνινγία 

Α.4.3.1 Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξφλ 
αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 εηψλ; 

Θάζε ζεηηθή 
απάληεζε ιακβάλεη 2 

βαζκνχο, επνκέλσο 
γηα ην θξηηήξην Α4.3 
ε βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη απφ 0 - 4 

Α.4.3.2 
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε 

πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, κεηαθνξάο ή 
απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο; 

 

Α 4.4  Δμσζηξέθεηα επηρείξεζεο  

A/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ Βαζκνινγία 

Α.4.4.1 θίζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο απφ 
ηνλ νπνίν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο; (λα 
δεισζεί); Θάζε ζεηηθή 

απάληεζε  ιακβάλεη 
1 βαζκφ, επνκέλσο 

γηα ην θξηηήξην Α4.4 
ε βαζκνινγία 
θπκαίλεηαη απφ 0 - 4 

Α.4.4.2 θίζηαηαη δηθηπαθφο ηφπνο ηεο επηρείξεζεο, 
κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξάμεηο e-
business; 

Α.4.4.3 Δπηβεβαηψλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία; 

Α.4.4.4 Δπηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε δηαθεκηζηηθψλ 

θπιιαδίσλ – prospectus ηεο επηρείξεζεο; 

 

Πηελ πεξίπησζε ηνπ θξηηεξίνπ Α4 ε βαζκνινγία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 
0 έσο 15. 

Ρν άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ βαζκψλ δίλεη ηε βαζκνινγία ηεο θάζε 
επηρείξεζεο γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ Α, ην νπνίν ζα θπκαίλεηαη από 15 έσο 
70. 

 

 

Β. Αμηνιόγεζε ηεο Ξνηόηεηαο ηνπ Δπελδπηηθνύ Πρεδίνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο 

 

ΟΜΑΓΑ Β: Κξηηήξηα ωο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηεθκεξίωζε ηνπ 
Επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο  
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Πηα θξηηήξηα απηά εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ 
ζρέδην, θαη ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφµεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ. 

 

 

 

 

Θξηηήξην Β1: Ξξνθύπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο  

 

ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ  

 

Α/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΝ ΒΑΘΚΝΠ 

Β.1.1 
Ξεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζεο ηεο 
επηρείξεζεο (κεησκέλεο εθπνκπέο 

ξχπσλ, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θιπ) 

Ξνιχ θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

Β.1.2 

Νηθνλνκηθφηεξε,/Αληαγσληζηηθφηεξε  

κεηαθνξά (Κείσζε θαηαλάισζεο 
θαπζίκσλ, Service ζε πεξηζζφηεξα ρηι, 
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κείσζε 

θφζηνπο, επειημία θιπ 

Ξνιχ θαιή=4 

Κέηξηα=2 
Αλεπαξθήο=0 

Β.1.3 
Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ 
κεηαθνξψλ  

Ξνιχ θαιή=4 

Κέηξηα=2 
Αλεπαξθήο=0 

Β.1.4 

Ραρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
(Νξγάλσζε απνζήθεο, Δμνπιηζκφο 

Φνξηνεθθνξηψζεσλ, Ππζηήκαηα 
Ινγηζκηθά, Αμηνπνίεζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ) 

Ξνιχ θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

Β.1.5 
Αχμεζε επειημίαο ζε είδε θαη κνξθέο 
παξαγφκελσλ ππεξεζίσλ  

Ξνιχ θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

Β.1 

0 – 20 
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Β.2  Ξιεξόηεηα ζρεδηαζκνύ ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 

 

Α/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ ΒΑΘΚΝΠ 

Β.2.1 

Ξνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ 
θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο θάζε 
ζηνηρείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) ηεο 
επέλδπζεο 

Ξνιχ θαιφ=2 
Κέηξην=1 

Αλεπαξθήο=0 

Β.2.2 

Ξνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε 
δαπάλεο κε ζαθείο πξνζθνξέο –  

manuals / prospectus φπνπ 
απαηηείηαη - κε εκεξνκελία, 
ππνγξαθή θαη  ζθξαγίδα ηνπ 

πξνκεζεπηή ; 

Ξνιχ θαιφο=2 
Κέηξηνο=1 

Αλεπαξθήο=0 

Β.2.3 

Νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη 

επηιέμηκεο θαη ζσζηά 
θαηεγνξηνπνηεκέλεο;  

ΛΑΗ=2 
ΝΣΗ=0 

Β.2.4 

ΝΗ πξνηεηλφκελεο δαπάλεο θξίλνληαη 
φηη δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ 

ζεκαληηθέο πεξηθνπέο (π.ρ. άλσ ηνπ 
20%); 

ΛΑΗ=2 

ΝΣΗ=0 

Β.2.5 

πάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο 
νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αλάπηπμε 
λέσλ ηκεκάησλ, πξφζιεςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ; 

ΛΑΗ=2 
ΝΣΗ=0 

 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ Β.12 

0 - 10 

 

Ρν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 30 γηα ηα θξηηήξηα Β1 θαη 

Β2. 

 

Ρειηθά ε Ππλνιηθή βαζκνινγία γηα ηηο πθηζηάκελεο  επηρεηξήζεηο 

είλαη ην άζξνηζκα Α1+Α2+Α3+Α4+Β1+Β2 (κε αθξίβεηα 2νπ 
δεθαδηθνύ) θαη ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ 0 θαη 100 
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(ΗΗ) ΛΔΔΠ, ΛΔΝΠΠΡΑΡΔΠ ΘΑΗ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

ΟΜΑΓΑ Α: Κπιηήπια αξιοπιζηίαρ επισειπημαηικού θοπέα και 

επισειπημαηικού ζσεδίος 

 

Θξηηήξην Α1: Ξξνζόληα κεηόρσλ ηνπ λένπ θαη ππό ζύζηαζε θνξέα 
(εθπαίδεπζε – εκπεηξία) 

 

Ξξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε 

θνξέα.  Δμεηάδεηαη:  
Α. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 
Β.  Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

C. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
 

 
 
 

 
 

Α:  Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 8,0 

      Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΡΔΗ, ΑΔΗ): 6,0  
      Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (π.ρ. ΗΔΘ): 4,0 
      Ιχθεην: 3,0 

      Βαζηθή Δθπαίδεπζε: 2,0   
Β: Ξάλσ απφ 10 έηε θαη Ππλαθήο κε ην  

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 8,0   
     Απφ 5-10 έηε θαη Ππλαθήο κε ην 
     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 7,0   

     Απφ 0-5 έηε θαη Ππλαθήο κε ην 
     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 6,0   

     Ξάλσ απφ 10 έηε θαη Κε Ππλαθήο: 6,0  
     Απφ 5-10 έηε θαη Κε Ππλαθήο κε ην 
     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 5,0   

     Απφ 0-5 έηε θαη Κε Ππλαθήο κε ην 
     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 4,0   

     Σσξίο εκπεηξία / ρσξίο ηεθκεξίσζε: 0 
C: πάξρνπζα θαη ζπλαθήο: 4,0 
      πάξρνπζα κε ζπλαθήο: 2,0 

      Γελ ππάξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: 0 

Πε πεξίπησζε πνιιώλ κεηόρσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο, 
γλώζεο, επηζηεκνληθνύ έξγνπ, βαζκνινγείηαη ν κέηνρνο κε ην 
πςειόηεξν επίπεδν.  

 

Ζ βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ Α1 είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγία ζηα Α,Β 

θαη C θαη θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 20 
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Θξηηήξην Α2: Βησζηκόηεηα ζρεδίνπ  

 

Δμεηάδνληαη:  

 

Α/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΝ ΒΑΘΚΝΠ 

Α.2.1 

Ρεθκεξίσζε εκπνξηθψλ ζηφρσλ. 
Ρπρφλ ππάξρνπζα ζεηηθή 

θεξδνθνξία κηαο λέαο επηρείξεζεο 
λα ιεθζεί ζεηηθά ππφςε.  

Ξνιχ θαιή=6 
Θαιή=4 

Κέηξηα=2 
Αλεπαξθήο=0 

Α.2.2 
Ρεθκεξίσζε ηξφπνπ πξνβνιήο, 
δηαλνκήο θαη δηαθήκηζεο 

Ξνιχ θαιή=6 
Θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

Α.2.3 

Ρεθκεξίσζε γηα ην βαζκφ 

εμαζθάιηζεο πψιεζεο, δηάζεζεο ή 
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο 

(π.ρ. χπαξμε πξνζπκθψλσλ 
ζπλεξγαζηψλ, ρξήζεο ή δηάζεζεο ή 
δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ). 

Ξνιχ θαιή=6 

Θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

Α.2.4 
Ρεθκεξίσζε γηα ηελ πξνβιεπφκελε 
δηείζδπζε ζηελ αγνξά  

Ξνιχ θαιή=6 

Θαιή=4 
Κέηξηα=2 

Αλεπαξθήο=0 

Α.2.5 

Ρεθκεξίσζε γηα ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ, ηελ χπαξμε ή φρη 
εκπνδίσλ εηζφδνπ (entry barriers) 
θαη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο 

Ξνιχ θαιή=6 

Θαιή=4 
Κέηξηα=2 
Αλεπαξθήο=0 

 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ Α2 

0 - 30 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηεο νκάδαο Α είλαη ην 

άζξνηζκα Α1 + Α2 θαη θπκαίλεηαη από 2 έσο 50 

 

ΟΜΑΓΑ Β: Κπιηήπια ωρ ππορ ηον σαπακηήπα και ηην ποιόηηηα ηος 
επενδςηικού ζσεδίος 

 

Πηα θξηηήξηα απηά εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ 
ζρέδην, θαη ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφµεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ. 

 

Ρα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο είλαη ηα ίδηα κε ηελ ελφηεηα (Η) 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ κε ηε δηαθνξά ζην ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ν 

νπνίνο είλαη 50% αληί 30%. 
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Θξηηήξην Β1: Ξξνθύπηνληα νθέιε ηεο πξνηεηλνκέλεο επέλδπζεο  

 

ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ  

 

Α/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΝ ΒΑΘΚΝΠ 

Β.1.1 

Ξεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζεο ηεο 

επηρείξεζεο (κεησκέλεο εθπνκπέο 
ξχπσλ, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θιπ) 

Ξνιχ θαιή=6 

Κέηξηα=3 
Αλεπαξθήο=0 

Β.1.2 

Νηθνλνκηθφηεξε,/Αληαγσληζηηθφηεξε  
κεηαθνξά (Κείσζε θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ, Service ζε πεξηζζφηεξα ρηι, 
Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κείσζε 
θφζηνπο, επειημία θιπ 

Ξνιχ θαιή=6 
Κέηξηα=3 

Αλεπαξθήο=0 

Β.1.3 
Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ 
κεηαθνξψλ  

Ξνιχ θαιή=6 
Κέηξηα=3 

Αλεπαξθήο=0 

Β.1.4 

Ραρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

(Νξγάλσζε απνζήθεο, Δμνπιηζκφο 
Φνξηνεθθνξηψζεσλ, Ππζηήκαηα 

Ινγηζκηθά, Αμηνπνίεζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ) 

Ξνιχ θαιή=6 

Κέηξηα=3 
Αλεπαξθήο=0 

Β.1.5 
Αχμεζε επειημίαο ζε είδε θαη κνξθέο 

παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ  

Ξνιχ θαιή=6 
Κέηξηα=3 

Αλεπαξθήο=0 

 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
Β.1. 

0 – 30 

 

Β.2 Ξιεξόηεηα ζρεδηαζκνύ ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 

 

Α/Α ΞΝΘΟΗΡΖΟΗΑ ΒΑΘΚΝΠ 

Β.2.1 

Ξνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ 
θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο θάζε 

ζηνηρείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) ηεο 
επέλδπζεο 

Ξνιχ θαιφ=4 

Κέηξην=2 
Αλεπαξθήο=0 

Β.2.2 

Ξνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε 
δαπάλεο κε ζαθείο πξνζθνξέο –  

manuals / prospectus φπνπ 
απαηηείηαη - κε εκεξνκελία, 

ππνγξαθή θαη  ζθξαγίδα ηνπ 
πξνκεζεπηή ; 

Ξνιχ θαιφο=4 

Κέηξηνο=2 
Αλεπαξθήο=0 

Β.2.3 
Νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη 
επηιέμηκεο θαη ζσζηά 
θαηεγνξηνπνηεκέλεο;  

ΛΑΗ=4 

ΝΣΗ=0 

Β.2.4 

ΝΗ πξνηεηλφκελεο δαπάλεο θξίλνληαη 
φηη δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ 

ζεκαληηθέο πεξηθνπέο (π.ρ. άλσ ηνπ 
20%); 

ΛΑΗ=4 

ΝΣΗ=0 

Β.2.5 πάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο ΛΑΗ=4 
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νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αλάπηπμε 

λέσλ ηκεκάησλ, πξφζιεςε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ; 

ΝΣΗ=0 

 ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ Β.2 

0 - 20 

 

Ρειηθά ε Ππλνιηθή βαζκνινγία γηα ηηο πθηζηάκελεο  επηρεηξήζεηο 

είλαη ην άζξνηζκα Α1+Α2+Β1+Β2  θαη ζα θπκαίλεηαη από 2 έσο 100 

Σημειώνεηαι όηι ζηο ππόγπαμμα ενηάζζονηαι οι πποηάζειρ πος 

έλαβαν ηην μεγαλύηεπη βαθμολογία μέσπι εξανηλήζεωρ ηος 
πποϋπολογιζμού ανά επισειπηζιακό ππόγπαμμα. Γηλαδή, η 
βαθμολογία βάζηρ (50%) αποηελεί αναγκαία, αλλά όσι ικανή 

ζςνθήκη για ηην ένηαξη μιαρ ππόηαζηρ ζηο ππόγπαμμα. Το 
ππόγπαμμα δεν πποβλέπει επιλασούζερ πποηάζειρ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ 

 
 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχληαη: 

 Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο ή  

o Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ.  

 Πχκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ 
ίδξπκα, εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε 

 Ξξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε, 

εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε. 

o Ξξαθηηθφ Γ.Π. γηα Α.Δ. 

o Ξξαθηηθφ Γ.Π. γηα Δ.Ξ.Δ. 

 Ρπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη 

ΦΔΘ 

 Βεβαίσζε ηεο νηθίαο Λνκαξρίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ 

 Ξηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε 

 Ξηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

 Ξηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη 
γίλεη εθρψξεζε. 

o Ξξαθηηθφ Γ.Π. γηα Α.Δ 

o Ξξαθηηθφ Γ.Π. ζηηο Δ.Ξ.Δ. 

 Κεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.Π. 

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ § 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 
186/26-5-92) 

 Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε 
επηηαγή ή απφδεημε είζπξαμεο αλ γίλεη απεπζείαο θαηάζεζε ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 Έληππν Δ7 ηεο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο.  

 

Πηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε 

ππνβνιή ηζόπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. 

Πηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ 
ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

ελ ηζρύ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΚΚΔ (ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΞΑΟΆΟΡΖΚΑ 

ΡΝ ΘΑΛ. (ΔΘ) 800/2008) ΘΑΗ ΠΣΔΡΗΘΑ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΓΖΙΥΠΔΥΛ 
ΓΗΑ ΚΚΔ  

  

 

Άξζξν 1 

Δπηρείξεζε 

Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή, 

πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, σο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη κνλάδεο 
πνπ αζθνχλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνκηθά ή νηθνγελεηαθά, 
πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Άξζξν 2 

Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ θαη νηθνλνκηθά όξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο 
θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ 

1. Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) 
απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 
εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 

50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη 
ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

2. Πηελ θαηεγνξία ησλ ΚΚΔ, σο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε 
νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 

10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

3. Πηελ θαηεγνξία ησλ ΚΚΔ, σο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε 

επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Άξζξν 3 

Ρύπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

αξηζκνύ απαζρνινύκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πνζώλ 

1. "Αλεμάξηεηε επηρείξεζε" είλαη θάζε επηρείξεζε πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη 
σο ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

2. "Ππλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο" είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε αθφινπζε ζρέζε: κηα επηρείξεζε (αλάληε 
επηρείξεζε) θαηέρεη, ε ίδηα ή απφ θνηλνχ κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3, ην 25 % ή 
πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). 

Υζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε, κε έρνπζα 
δειαδή ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη εάλ ην φξην ηνπ 25 % 

θαιχπηεηαη ή ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ 



46 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

είλαη, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ, ζπλδεδεκέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξαγξάθνπ 3 κε ηελ νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεκφζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, 
θπζηθά πξφζσπα ή νκάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεκαηηθά 

δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ("business angels") 
θαη επελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 
επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ζε κηα ίδηα επηρείξεζε δελ 

ππεξβαίλεη 1250000 επξψ· 

β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ· 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο· 

δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ιηγφηεξν απφ 5000 θαηνίθνπο. 

3. "Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο" είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ 

ηνπο κηα απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο· 

β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία 
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο 

επηρείξεζεο· 

γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε 

επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο· 

δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη 

κφλε ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή 
εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

Ρεθκαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άκεζα ή 

έκκεζα ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνπλ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ. 

Ππλδεδεκέλεο ζεσξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο 
ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
άιισλ επηρεηξήζεσλ ή κε ηνπο επελδπηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2. 

Νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ 
ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή 
ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο. 

Υο φκνξε αγνξά ζεσξείηαη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ 
βξίζθεηαη ακέζσο αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

4. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν 
εδάθην, κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ΚΚΔ, εάλ ην 25 % ή 
πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειέγρεηαη, 

άκεζα ή έκκεζα, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή 
δεκφζηνπο θνξείο, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ. 
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5. Κηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηά ηεο 
σο αλεμάξηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 2. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί αθφκε θαη εάλ ε 

δηαζπνξά θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε 
επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεί εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, 
θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε κηα επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο ή κέζσ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Νη δειψζεηο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

Άξζξν 4 

Πηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

1. Ρα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 
απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε 
εηήζηα βάζε. Ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ 
ινγαξηαζκψλ. Ρν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΞΑ) θαη ρσξίο άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. 

2. ηαλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε εηήζηα 

βάζε, κηα επηρείξεζε βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ 
αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ή ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 2, ε θαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ή ηελ 

απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο κεζαίαο, κηθξήο ή πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο κφλνλ 
εάλ ην θαηλφκελν επαλαιεθζεί επί δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε. 

3. Πηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νπνίσλ 
δελ έρνπλ θιείζεη αθφκε, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Άξζξν 5 

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ 
κνλάδσλ εξγαζίαο (ΔΚΔ), δειαδή ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα 
ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην ππφςε έηνο. Ρα άηνκα πνπ δελ 

εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο, 
αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθή βάζε 
αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΔΚΔ. Πηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) νη κηζζσηνί 

β) ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο 
πξνο απηήλ θαη εμνκνηνχληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην· 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο 

δ) νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 
πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 
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Νη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ 
κεηξφηεηαο ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 

Άξζξν 6 

Θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

1. Πηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Πηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή -εθφζνλ ππάξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

Πηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε 
επηρείξεζε, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ 
επηρείξεζεο. Ρα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα 
δχν απηά πνζνζηά). Πε πεξίπησζε δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 

Πηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη 
ην 100 % ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα νπνία δελ 
πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ινγαξηαζκνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηα 

νπνία πξνζηίζεηαη ην 100 % ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο απηέο επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία 

ηνπο πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. 
Πηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη' αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπλδεδεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη 
νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε απηψλ, εάλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε αλαινγία 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 
δεχηεξν εδάθην. 

4. ηαλ ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ δεδνκέλεο επηρείξεζεο δελ πξνθχπηεη 
απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' 
αλαινγία ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, θαη πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη καδί ηεο. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΓΖΙΥΠΖΠ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΚΚΔ 

 

Αθξηβή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: ………………………………………………………. 
Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 

Αξηζ. κεηξψνπ ή ΦΞΑ (1): …………………………………………………………….. 

Νλνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2) 

……….. 

Ρύπνο ηεο επηρείξεζεο (βιέπε επεμεγεηηθφ ζεκείσκα) 

Πεκεηψζηε κε έλα ζηαπξφ ηελ πεξίπησζε ή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάγεηαη ε αηηνχζα επηρείξεζε: 

 

 

Αλεμάξηεηε επηρείξεζε Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη παξαθάησ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη 
κφλνλ.  

Λα ζπκπιεξσζεί κφλν ε δήισζε ρσξίο 
παξαξηήκαηα. 

 

Ππλεξγαδφκελε επηρείξεζε Λα ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί  
ην παξάξηεκα (θαη ην ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθά δειηία). Πηε ζπλέρεηα λα 
ζπκπιεξσζεί ε δήισζε θαη ην απνηέιεζκα 

ησλ ππνινγηζκψλ λα κεηαθεξζεί ζηνλ 
πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Ππλδεδεκέλε επηρείξεζε ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ λα 

κεηαθεξζεί ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη 
παξαθάησ 
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Πηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηεγνξίαο επηρείξεζεο 

Ρα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο  

ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ ηειηθφ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ  

ησλ ΚΚΔ. 

 

Ξεξίνδνο αλαθνξάο (*): 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

(ΔΚΔ) 

 

Θχθινο εξγαζηψλ 

(**) 

Πχλνιν ηζνινγηζκνχ 

(**) 

 

 

  

 

(*) ια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε 
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.  

Πηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο.  

(**)   ζε ρηιηάδεο επξψ. 

     

____________________________________________________________ 

Ξξνζνρή: Πε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ππάξρεη 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ε νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγή ηεο 
θαηεγνξίαο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο (πνιχ κηθξή, κηθξή, κεζαία ή κεγάιε 

επηρείξεζε); 

        Όρη 

        Λαη [ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα 
επηζπλαθζεί δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (3)] 

πνγξαθή 

λνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ πξνζππνγξάθνληνο, πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε: .................................................................. 

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

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο δήισζεο θαζψο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ παξαηεκάησλ ηεο είλαη αθξηβή. 

......................................(ηφπνο),  .................................. (εκεξνκελία) 

 

πνγξαθή: 
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___________ 

(1) Λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπο. 

(2) Ξξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε 
ζέζε. 

(3) Νξηζκφο, άξζξν 4 παξάγξαθνο 2, ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ 

ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΖ ή ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΖ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

Δπηζπλαπηόκελα παξαξηήκαηα 

- Ξαξάξηεκα Α εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία 
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε (θαη ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθά 
δειηία) 

- Ξαξάξηεκα Β εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλδεδεκέλε 
επηρείξεζε (θαη ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 

 

πνινγηζκόο ησλ ζηνηρείσλ γηα ζπλεξγαδόκελε ή ζπλδεδεκέλε 
επηρείξεζε (1) (βιέπε επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα) 

 

Ξεξίνδνο αλαθνξάο (2): 

 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 
(ΔΚΔ) 

Θχθινο  
εξγαζηψλ (*) 

Πχλνιν 
ηζνινγηζκνχ 
(*) 

1. Πηνηρεία (2) ηεο 
αηηνχζαο επηρείξεζεο ή 

ησλ ελνπνηεκέλσλ 
ινγαξηαζκψλ (κεηαθνξά 

απφ ηνλ πίλαθα Β(1) ηνπ 
παξαξηήκαηνο Β (3) 

   

2. Θαη’ αλαινγία 
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 
(2) φισλ ησλ 

(ελδερνκέλσλ) 
ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (κεηαθνξά 
απφ ηνλ πίλαθα Α ηνπ 
παξαξηήκαηνο Α) 

   

3. Άζξνηζκα ζηνηρείσλ (2) 
φισλ ησλ (ελδερνκέλσλ) 

ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη βάζεη 
ελνπνίεζεο ζηε γξακκή 
[κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα 

Β(2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β] 

   

Πχλνιν    

 

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

(1) Νξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 3. 

(2) ια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Πηελ πεξίπησζε 
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λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (νξηζκφο, άξζξν 4). 

(3) Ρα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη άιια ζηνηρεία 
ηεο επηρείξεζεο, ή – εθφζνλ ππάξρνπλ – ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο 
ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

____________________________________________________________

______ 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο γξακκήο «Πχλνιν» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ 
πίλαθα ηεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηα «Πηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο επηρείξεζεο». 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

Ππλεξγαδόκελε επηρείξεζε 

Γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» 
[έλα δειηίν γηα θάζε επηρείξεζε ζπλεξγαδφκελε κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε 
θαη γηα ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ησλ ελδερφκελσλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη αθφκε ζηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο (1)], ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ «πίλαθα 

εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν ζπγθεθαιαησηηθφ 
πίλαθα: 

Ξίλαθαο Α 

 

Ππλεξγαδφκελε 

επηρείξεζε (επσλπκία/ 
αθξηβή ζηνηρεία 

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 
(ΔΚΔ) 

Θχθινο 

εξγαζηψλ (*) 

Πχλνιν 

ηζνινγηζκνχ (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Πχλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

____________________________________________________________
________ 
(εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα πξνζηεζνχλ ζειίδεο ή λα κεγαιψζεη ν πίλαθαο) 
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Πεκείσζε: Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ θαη’ 
αλαινγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε άκεζα ή έκκεζα ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε. 

Ρα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «Πχλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 2 (ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο) 
ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 

 

(1) Αθφκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη 
ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη παξφια απηά λα εθαξκφδεηαη ην 
πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν (νξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 
εδάθην 2). 

 

ΓΔΙΡΗΝ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΠΣΔΠΖΠ 

1. Αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: 

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

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: 
.............................................................................. 

Αξηζκφο κεηξψνπ ή ΦΞΑ (1): 
..................................................................... 

Νλνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2): 
............ 

2. Αθαζάξηζηα ζηνηρεία ηεο ελ ιόγσ ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο 

Ξεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 
(ΔΚΔ) 

Θχθινο 

εξγαζηψλ (*) 

Πχλνιν ηζνινγηζκνχ 

(*) 

Αθαζάξηζηα 
ζηνηρεία 

   

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

 

Πεκείσζε: Απηά ηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο θαη άιια ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο, ή, εθφζνλ 

ππάξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ην 
100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο εάλ 
ηα δεδνκέλα ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη 

ελνπνίεζεο ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο (3). Δάλ 
ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα δειηία ζχλδεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο.  

3. πνινγηζκόο θαη’ αλαινγία 

α) Αθξηβήο αλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (4) πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε 

πνπ ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε (ή απφ ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κέζσ ηεο 
νπνίαο δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε κε ηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε), ζηε 
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ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 
δειηίνπ: 

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

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

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

Αλαθνξά θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (4) πνπ θαηέρεη ε ζπλεξγαδφκελε 
επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δειηίνπ ζηελ 

επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ε δήισζε (ή ζηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε): 

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

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

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

β) Ξξέπεη λα επηιεγεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα δχν πξνεγνχκελα 

πνζνζηά θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πξνεγνχκελν πιαίζην. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία ππνινγηζκνχ 

ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

«Ξίλαθαο εηαηξηθήο ζρέζεο» 

Ξνζνζηφ: ... Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσ

λ (ΔΚΔ) 

Θχθινο 
εξγαζηψλ 

(*) 

Πχλνιν ηζνινγηζκνχ 
(*) 

Απνηειέζκαηα θαη’ 
αλαινγία 

   

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

Ρα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Α ηνπ παξαξηήκαηνο 
Α. 

(1) Λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(2) Ξξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

(3) Νξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 εδάθην 1. 

(4) ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, 
ιακβάλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν πνζνζηφ. Πην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα 
πξνζηεζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (νξηζκφο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 εδάθην 1). 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Α. Ξξνζδηνξηζκόο ηεο πεξίπησζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε αηηνύζα 

επηρείξεζε 

       Ξεξίπησζε 1: Ζ αηηνχζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο ή πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο [πίλαθαο Β(1)]. 

       Ξεξίπησζε 2: Ζ αηηνχζα  επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

δελ θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη 
ελνπνίεζεο [πίλαθαο Β(2)]. 

Πεκαληηθή ζεκείσζε: Ρα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 



56 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθφζνλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Πηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη θαη’ 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερφκελσλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 
ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή 

θαηάληε ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη 
ελνπνίεζεο (1). 

 

Β. Κέζνδνη ππνινγηζκνύ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

Ξεξίπησζε 1: Υο βάζε ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελνπνηεκέλνη 

ινγαξηαζκνί. Λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο Β(1) 

Ξίλαθαο Β (1) 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΚΔ) (*) 

Θχθινο 
εξγαζηψλ 

(**) 

Πχλνιν ηζνινγηζκνχ 
(**) 

Πχλνιν    

 

(*) ηαλ ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο δελ θαίλεηαη ν αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ, ν αξηζκφο ηνπο ππνινγίδεηαη κε ηελ άζξνηζε ηνπ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε αηηνχζα 
επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

____________________________________________________________ 

Ρα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «Πχλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 1 ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 

 

 

Ξξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

Ππλεξγαδφκελε επηρείξεζε 

(επσλπκία/ αθξηβή 
ζηνηρεία 

Γηεχζπλζε 

ηεο εηαηξηθήο 
έδξαο 

Αξηζκφο 

κεηξψνπ 
ή ΦΞΑ 

(*) 

Νλνκαηεπψλπκν 

θαη ηίηινο ηνπ ή 
ησλ βαζηθψλ 

δηεπζπλφλησλ 
(**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

 

(*) Λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(**) Ξξφεδξνο (Chief executive), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

____________________________________________________________ 
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Πεκαληηθή ζεκείσζε: Νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο κηαο παξφκνηαο 
ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο, 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο. Ρα 
ζηνηρεία ηνπο θαη έλα «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη ζπλεπψο λα 

πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα Α. 

Ξεξίπησζε 2: Γηα θάζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζρέζεσλ κέζσ άιισλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ), πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη έλα «δειηίν ζχλδεζεο» θαη λα γίλεηαη απιή άζξνηζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

πίλαθα Β(2) παξαθάησ. 

(1) Νξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 εδάθην 2. 

Ξίλαθαο Β (2) 

Δπηρείξεζε αξηζ.: Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΚΔ) 

Θχθινο 
εξγαζηψλ 

(**) 

Πχλνιν 
ηζνινγηζκνχ 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Πχλνιν    

 

(*) λα πξνζηίζεηαη έλα «δειηίν ζχλδεζεο» αλά επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

____________________________________________________________
_______ 

 

Ρα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «Πχλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 3 (ζρεηηθά κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 
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ΓΔΙΡΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ 

(κφλν γηα ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη βάζεη 

ελνπνίεζεο ζηνλ πίλαθα Β) 

1. Αθξηβή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: 
.............................................................................. 

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο : 
.............................................................................. 

Αξηζ. κεηξψνπ ή ΦΞΑ (1)          : 
.............................................................................. 
Νλνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2): 

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

2. Πηνηρεία ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο 

Ξεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 
(ΔΚΔ) 

Θχθινο 

εξγαζηψλ (*) 

Πχλνιν ηζνινγηζκνχ 

(*) 

Πχλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

 

____________________________________________________________ 

 

Ρα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ 
παξαξηήκαηνο Β. 

Πεκαληηθή ζεκείσζε: Ρα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθφζνλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Πηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη θαη’ 
αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερφκελσλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή 
θαηάληε ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη 

ελνπνίεζεο (3). 

Ξαξφκνηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 
άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο. Ρα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα «δειηίν 

εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα Α. 

(1) Λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(2) Ξξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

(3) Αθφκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη 
ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη παξφια απηά λα εθαξκφδεηαη ην 
πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν (νξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 

εδάθην 2). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ: ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΡΥΛ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ 

ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2004/C/244/02, ΝΟΗΠΚΝΠ 
ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ.  

ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΥΛ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΥΛ 
ΓΟΑΚΚΥΛ ΠΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΚΔ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΞΔΟΗ ΘΟΑΡΗΘΥΛ 
ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ 

Έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο 

Γελ ππάξρεη θνηλνηηθφο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο. Υζηφζν, ε 

Δπηηξνπή ζεσξεί φηη κία επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
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. 

Ππγθεθξηκέλα, 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 απνιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ 
εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ (2) θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απνιεζζεί 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 

απνιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ έρεη απνιεζζεί 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. 

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. Πηηο 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. 
Πηελ 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. Πε 
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. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗΗ - ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΑΓ 

49.4  Νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗΗI: ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΟΗΝΡΔΟΥΛ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ 

 

1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ 

 Ρηκνιφγηα (θαη Proforma Ηnvoice ζε πεξίπησζε αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην 

εμσηεξηθφ), Γειηία απνζηνιήο, θιπ. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη αγνξάο 
εμνπιηζκνχ.  

 Απαιιαθηηθφ ΦΞΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 

 Γηα πξνκήζεηα αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αλάινγα κε ηνλ 
ηξφπν κεηαθνξάο (πρ. Νδηθψο, κέζσ πινίνπ, θ.ι.π,)  CMR, Packing List, 

Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνχξγηεο, 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, κόλν ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
απαηηείηαη θαη πιήξεο αλάιπζε θφζηνπο. 

 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 θαηλνχξγηεο, 
ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 Αληίγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ 
αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
Νδεγφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη 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 ινγηζκηθνύ  

 Ρηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΡΞ, θιπ. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη 

αγνξάο ινγηζκηθνχ 

 Απαιιαθηηθφ ΦΞΑ 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. 
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 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε 
θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ινγηζκηθφ 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 
θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 

3. Γαπάλεο θηηξηαθώλ επεκβάζεσλ 

 Ρηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΡΞ, θιπ. παξαζηαηηθά 

θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Νηθνδνκηθή 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 Ξνιενδνκία είηε κε .Γ. ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ κέινπο ηνπ ΡΔΔ. 

 Ρπρφλ ζρέδηα ηνπ ρψξνπ αλάινγα κε  ηηο δαπάλεο πνπ πινπνηήζεθαλ 

γηα ην έξγν. 

 Φσηνγξαθίεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγξακκέλνο ζην πνζεθνθπιαθείν. 

Πε 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. 

 Ππκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ. Νη 
ζπκβάζεηο είλαη επίζεο ππνρξεσηηθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο 

ΡΞ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ, 
ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θιπ.). 

 Ρερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Δπηκεηξήζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ. 

 Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ αξκφδην κεραληθφ κέινπο 

ηνπ ΡΔΔ. 

 Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο απηεπηζηαζίαο. 

 Αλάιπζε θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο εξγαζηψλ εηδηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

 

4. Γαπάλεο απόθηεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνγλσζίαο (αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απνθηάηαη) 

 Ρηκνιφγηα, ΡΞ, θιπ. παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο 
ηερλνγλσζίαο. 

 Θεσξεκέλεο ζπκβάζεηο ζηε ΓΝ. 

 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε. 

 Ρπρφλ άδεηεο ρξήζεο.  
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5. Γαπάλεο ζπκβνύισλ & ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ (Αλάινγα κε 
ην είδνο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ): 

 Ρηκνιφγηα, ΡΞ, ΑΞ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θιπ. παξαζηαηηθά 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Πχκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα 
ΓΝ. 

 Αληίγξαθν κειεηψλ, εγρεηξηδίσλ (γηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα) 

 Ηζηνζειίδα ζε ιεηηνπξγία θαη αλάιπζε θφζηνπο απηήο. 

 

6. Γαπάλεο  πηζηνπνίεζεο  δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ  

 Ρηκνιφγηα, ΡΞ, ΑΞ, θιπ. παξαζηαηηθά  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

 

Γηα ην θπζηθό αληηθείκελν επηζεκαίλεηαη όηη : 

 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 απφθαζε έληαμεο θαη ηηο 
ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 Ρα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΔΞΑΔ 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 απφθαζεο 
έληαμεο.  

 Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νκάδσλ 
ειέγρνπ, έρνληαο επηηφπνπ παξνπζία (ηνπιάρηζηνλ ηνπ πεπζχλνπ 

ηνπ Έξγνπ) θαη παξέρνληαο θάζε δπλαηφ ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή 
δηεπθξίληζε ππνβνεζά ηελ νξζή θαη αθξηβή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 

 Ρα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη : 

α) ζεσξεκέλα απφ ηε ΓΝ  

β) εμνθιεκέλα ζην ζχλνιν ηνπο πξηλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ αλεμαξηήησο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηε απφθαζε έληαμεο. Πε 
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 .Γ κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη άιιε 
νηθνλνκηθή ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε  
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Νηθνλνκηθό Αληηθείκελν 

Ρα 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, ΡΞ, ΓΑ, ΡΓΑ, παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ 
εμσηεξηθφ, ζεσξεκέλα ηζνδχγηα, θιπ.) γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νξζήο 

πινπνίεζεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα παξαδνηέα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ 
δαπαλψλ.  

Πηηο 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 θιπ. 

 Πηα 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. 

 Πηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία/ΑΦΚ ηνπ 
πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 
(ε πεξηγξαθή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε απφθαζε έληαμεο) 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. 

 Πηα 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 ΦΞΑ. 

  Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο λα ππάξρνπλ εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ 

θαη Πηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ.  

 Νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα εγγξάθνπλ  ππνρξεσηηθά ζην κεηξψν 
παγίσλ ηνλ απνθηνχκελν εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο 

γηα ηηο δαπάλεο ησλ θηεξηαθψλ επεκβάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο 
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δηαδξνκή ειέγρνπ (λα είλαη ζαθήο θαη δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε κέρξη 
επηπέδνπ Θαηεγνξίαο Γαπαλψλ γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη 

απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΡΖΠ 
ΛΝΚΗΚΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

Ζ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ  απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:    

Α.  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα ζχκθσλα κε ην ΞΓ 
346/2001 (ΦΔΘ Α 233) 

Β. Ηζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο 

(Φ.Γ.Σ)  απηνθηλήησλ.  

Γ.  Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010 (κφλν γηα ηηο Α.Δ. 

θαη Δ.Ξ.Δ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 
3887/2010) φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ λ. 4038/2012 θαη ην 
άξζξν 5, ζπλνδεπφκελε απφ ην  ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

Γ.  Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο απηήο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο  θαη  έγθξηζε απηήο 
ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο  απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
ζπλνδεπφκελεο απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.   

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ 
ησλ κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ.   

Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΞΔ, επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί 
κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα 

ηηο ΔΞΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΘ    

 

Ρα Α, Β, Γ  θαη Γ  εθδίδνληαη απφ ηελ  πεξεζία Κεηαθνξψλ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο.  

Αλαιπηηθά:  

Α. Ζ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα γίλεηαη απφ 
ηελ ππεξεζία κεηαθνξψλ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 346/2001, κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

π.δ. 346/2001 θαη ηεο Β-66272/6175/24-12-2001 εγθπθιίνπ, απφ ηα 
νπνία απνδεηθλχεηαη ε πιήξσζε ησλ ερεγγχσλ αμηνπηζηίαο, θαηάιιειεο 

νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο.  Γηα ηελ απφδεημε 
ηεο πιήξσζεο ησλ ερεγγχσλ αμηνπηζηίαο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ 
λνκηθήο κνξθήο Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ. απαηηείηαη  αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ 

ηχπνπ Β΄ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο Α.Δ. θαη ηνπ 
δηαρεηξηζηή γηα ηηο Δ.Ξ.Δ. ηαλ ην  πξφζσπν πνπ δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ, 
απαηηείηαη πξφζζεηα αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ.  

Πχκθσλα επίζεο κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 

346/2001, γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο 
επηθάλεηαο ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ε απφδεημε φηη δηαζέηεη θεθάιαην θαη 

απνζεκαηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 9.000 επξψ φηαλ ρξεζηκνπνηεί έλα φρεκα 
θαη 5.000 επξψ γηα θάζε πξφζζεην φρεκα. H επαγγεικαηηθή επάξθεηα 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο 

ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 
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Ζ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επαλεθδίδεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο αιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

Δηδηθά γηα ηηο ΗΚΔ-ΔΞΔ απαηηείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ 

κεηαθνξέα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαίξσλ-κειψλ.  

Β. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ή αδεηψλ θπθινθνξίαο απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία κεηαθνξψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Γ. Ζ βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη απφ ηελ πεξεζία κεηαθνξψλ ηεο 
έδξαο ηεο εηαηξίαο κφλν γηα ηηο εηαηξίεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λ. 3887/2010 κε ηνλ έιεγρν ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α. θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξίαο θαη πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κεηαβνιψλ β. άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα γ. δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 

χπαξμεο ρψξσλ γξαθείνπ θαη ζηάζκεπζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθ. Γ 
ηεο Β1/47883/4534/2010 π.α. Ξεξηέρεη ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο 

αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ ΦΓΣ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο ή 
κηζζσκέλσλ.  (ζρεη. ε Β1/53534/5213/19-11-2010 εγθχθιηνο). 

Γ. Ζ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 
ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3887/2010 πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ-
27003/2485/76 π.α κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 ηνπ 

θεθ. ΗΗ απηήο.  

Πρεη. Λνκνζεζία :  

 λ.3887/2010 (ΦΔΘ Α 174) 

 λ. 4038/2012, άξζξν 5 (ΦΔΘ Α 14)  

 π.δ 346/2001 (ΦΔΘ Α 233) 

 Θαλνληζκφο (ΔΘ)1071/2009      

 π.α Β1/47833/4534/2010 (ΦΔΘ  Β 1644) 

 Δγθχθιηνο Β1/53534/5213/19-11-2010 

 Δγθχθιηνο Β1/47832/4533/11-10-2010 

 Δ-27003/2485/76 π.α (ΦΔΘ Β 1282)  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ X: ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΡΑΗΟΥΛ ΔΦΔΞΑΔ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ   ΠΖΚΔΗΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΘΑΗ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΦΔΞΑΔ 

 

ΠΖΚΔΗΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΦΔΞΑΔ 

         

A/
A 

Λνκόο Δπσλπκία Πεκείνπ Γηεύζπλζε Αξηζκό
ο 

Ξεξηνρή ΡΘ Ρειέθσλν  ΓΖΚΝΠ 

1 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Βαιασξίηνπ 4 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 10671 2103620242 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

2 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΘΖΛΥΛ 

Ι. Ππγγξνχ 68 ΑΘΖΛΑ 11742 210 3389540 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

3 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΔΛΡΟΗΘΝ (ΣΝΙΑΟΓΝΠ) 

Ι. Κεζνγείσλ 290 ΣΝΙΑΟΓΝΠ 15562 210 6596401 ΓΖΚΝΠ ΣΝΙΑΟΓΝ 

4 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΗΓΑΙΔΥ 

Ηεξά Νδφο 265 & Κεγ. 
Αιεμάλδξνπ 

  
ΑΗΓΑΙΔ
Υ 

12244 210 5316203 

5 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖ 

Γ. Ξαπαλδξένπ 100 & 
Ξαπαδηακάληε 40 

  
ΚΔΡΑΚ
ΝΟΦΥΠ
Ζ 

14452 210 2853710 

6 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- Ξ. ΦΑΙΖΟΝ 

Αγ. Αιεμάλδξνπ 8 & Ίξηδνο 2   
Ξ.ΦΑΙ
ΖΟΝ 

17561 210 9858480 

7 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΖΙΗΝΞΝΙΖ 

Πνθ. Βεληδέινπ  103 ΖΙΗΝΞΝΙΖ 16343 210 9948002 ΓΖΚΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ 

8 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΗΙΗΝΛ 

Ηδνκελέσο 74 & Ξνιπθίκνπ   ΗΙΗΝΛ 13122 210 2696260-4 

9 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΘΖΛΥΛ 

Νκήξνπ 8 ΑΘΖΛΑ 10564 210 3257010 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

10 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΠΓΓΟΝ 

Ι. Ππγγξνχ 246 & Γαβάθε   
ΘΑΙΙΙΗ
ΘΔΑ 

17672 210 9538040 

11 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 

Φεηδηππίδνπ 17-19 & Κεζνγείσλ 
115-25 

  
ΑΚΞΔΙ
ΝΘΖΞΝ
Η 

11525 210 7474350 
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12 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 

Ι. Ξαλαγή Ρζαιδάξε 17 & 
Γεκεηξαθνπνχινπ 2 

  
ΞΔΟΗΠΡ
ΔΟΗ 

12134 210 5788150 

13 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΘΖΛΥΛ 

ΔΚΞΝΟΗΘΝ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ 

Αθαδεκίαο 7 ΑΘΖΛΑ 10671 210 3604815 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

14 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΝΟΥΞΗΝ 

Βαζ. Θσλ/λνπ 99 ΘΝΟΥΞΗ 19400 210 6620990 ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ 

15 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΛΝΗΜΖ 

Ι. Καξαζψλνο 58 & 
Αγ. Αζαλαζίνπ  

  ΑΛΝΗΜΖ 14569 210 8004010 ΓΖΚΝΠ ΑΛΝΗΜΔΥΠ 

16 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΚΔΛΗΓΗ 

Παιακίλνο 35Α ΚΔΛΗΓΗ 13673 210 2478070 ΓΖΚΝΠ ΑΣΑΟΛΥΛ 

17 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΛΔΥΠΗΚΥΛ 
ΞΖΓΥΛ ΘΑΗ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ 
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

19ν ρικ. Ι. 
Καξαζψλνο 

  ΞΗΘΔΟΚΗ 19009 2106603000 ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΗΘΔΟΚΗΝ 

18 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΓΡΗΘΖΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ 

28εο Νθησβξίνπ 28 ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ 19300 210 5577240 ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ 

19 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΞΔΗΟΑΗΑ 

Αθηή Κηανχιε 21 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18535 210 4100066 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

20 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 

ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -

ΞΝΘ- ΞΔΗΟΑΗΑ 
Ξι. Ηππνδακείαο 6 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18531 210 4100450 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

21 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΞΔΗΟΑΗΑ 

Θνινθνηξψλε 66 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18531 210 4227920 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

22 
ΛΝΚΑΟΣΗΑ 
ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

ΔΚΞΝΟΗΘΝ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 

Ινπδνβίθνπ 1 
Ξιαηεία Νδεζζνχ 

1 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18531 210 4177241 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

23 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΗΡΥΙΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ 
ΑΗΡΥΙΝΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

Ξαπαζηξάηνπ 53 ΑΓΟΗΛΗΝ 30100 26410 74500 ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΗΛΗΝ 

24 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΗΡΥΙΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΛΑΞΑΘΡΝΠ 

Ξιαηεία Ξηά   ΛΑΞΑΘΡΝΠ 30300 26340 24101 ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 
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25 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΗΡΥΙΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΓΟΗΛΗΝ 

Βφηζε 15 ΑΓΟΗΛΗΝ 30100 26410 39620 ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΗΛΗΝ 

26 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ 
Θνξίλζνπ 23 Ξιαηεία 
Γεξβελαθίσλ 

23 ΑΟΓΝΠ 21200 
27510 67216 27510 
67663 

ΓΖΚΝΠ ΑΟΓΝΠ 

27 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΟΓΝΠ 

Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄ 6   ΑΟΓΝΠ 21200 27510 69272 ΓΖΚΝΠ ΑΟΓΝΠ 

28 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΛΑΞΙΗΝ 

Κπνπκπνπιίλαο 5 ΛΑΞΙΗΝ 21100 27520 47001 ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΙΗΝ 

29 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΘΑΓΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 
25εο Καξηίνπ θαη 
Ξαλφο 

21 ΡΟΗΞΝΙΖ 22100 2710 227141 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 

30 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΘΑΓΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΡΟΗΞΝΙΖΠ 

28εο Νθησβξίνπ  23 ΡΟΗΞΝΙΖ 22100 2710 238287 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 

31 
ΛΝΚΝΠ 
ΑΟΘΑΓΗΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΡΟΗΞΝΙΖΠ 

ΞΙ. Θνινθνηξψλε 9 
& Γξεγνξίνπ Δ' 

  ΡΟΗΞΝΙΖ 22100 2710 221488 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 

32 ΛΝΚΝΠ ΑΟΡΖΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΑΟΡΑΠ 
Θ. Αηησινχ θαη 
Ξξηνβφινπ 

  ΑΟΡΑ 47100 26810 28728 ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΑΗΥΛ 

33 ΛΝΚΝΠ ΑΟΡΖΠ 
ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΟΡΑΠ 

Β. Θσλ/λνπ  Γξηκπφβνπ θαη  
Απνθαχθνπ 

  ΑΟΡΑ 47100 26810 21307 

34 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

Κηραιαθνπνχινπ 58 ΞΑΡΟΑ 26221 2610 622714 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 

35 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΑΣΑΦΑΠ Κηραιαθνπνχινπ 58 ΞΑΡΟΑ 26221 2610 277779 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 

36 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ.Ξ.Δ. - ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΑΡΟΥΛ 

Κηραιαθνπνχινπ 66  ΞΑΡΟΑ 26221 2610 240800 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 

37 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 

Ι.Γιαχθνπ  93 ΞΑΡΟΑ 26332 2610 368300 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 

38 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΟΗΝ 

Αζελψλ 7 ΟΗΝ 26504 2610 910120-5 ΓΖΚΝΠ ΟΗΝ 

39 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΔΙΙΖΛΝΠ 
ΠΡΟΑΡΗΥΡΝ 

Ιάξλαθνο 3 ΞΑΡΟΑ 26441 2610 420068 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 
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40 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΗΓΗΝ 

Αζεκάθε Φσηήια - 
Ξεξηθιένπο 1 

  ΑΗΓΗΝ 25100 26910 61981 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΗΝ 

41 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΗΓΔΗΟΑΠ 

Αρατθήο Ππκπνιηηείαο 77 ΑΗΓΔΗΟΑ 25010 26960 39080 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΔΗΟΑΠ 

42 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑΠ 

Ξαηξψλ - Ξχξγνπ 63 ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑ 25200 26930 25900 ΓΖΚΝΠ ΓΚΖΠ 

43 
ΛΝΚΝΠ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ -
ΙΗΒΑΓΔΗΑ 

Θνπηζνπεηάινπ 1 ΙΗΒΑΓΔΗΑ 32100 22610 28281 ΓΖΚΝΠ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 

44 
ΛΝΚΝΠ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ -
ΘΖΒΑ 

Γίξθεο 20 ΘΖΒΑ 32200 22620 89630 ΓΖΚΝΠ ΘΖΒΑΗΥΛ 

45 
ΛΝΚΝΠ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΛΝΚΑΟΣΗΑΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

(ΒΑΔΞΑΔ) 

Γηνηθεηήξην 4νο 
φξνθνο Φίισλνο  

35-39 ΙΗΒΑΓΔΗΑ 32100 
22613 50322 22613 
50313 

ΓΖΚΝΠ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 

46 
ΛΝΚΝΠ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΥΛ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

Νηλφθπηα   ΝΗΛΝΦΡΑ 32011 22620 53153 ΓΖΚΝΠ ΝΗΛΝΦΡΥΛ 

47 
ΛΝΚΝΠ 
ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΗΒΑΓΔΗΑ 

Θεζζαινλίθεο  & 
Αηζρχινπ 

14 ΙΗΒΑΓΔΗΑ 32100 22610 89863 ΓΖΚΝΠ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 

48 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΡΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΡΑΙΗΑΓΝΟΖ 

Θ. Ραιηαδνχξε θαη 
Φαξδπθάκπνπ 

  ΓΟΔΒΔΛΑ 51100 
24620-87014 24620 
80250 

ΓΖΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 

49 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΟΔΒΔΛΥΛ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΓΟΔΒΔΛΥΛ Δκκαλνπήι Ξαππά 7 ΓΟΔΒΔΛΑ 51100 24620 85501 ΓΖΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 

50 ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΓΟΑΚΑΠ Ι.Ιακπξηαλίδνπ 40 ΓΟΑΚΑ 66100 25210 255160 ΓΖΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 

51 ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΟΑΚΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 

Κ. Αιεμάλδξνπ 7 & Θ. 
Ληαή 

7 ΓΟΑΚΑ 66100 25210 20650 ΓΖΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 

52 ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΟΑΚΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖ 

ΞΙ.Γεκνθξαηίαο   ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖ 66200 25220 22225 ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

53 ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΟΑΚΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΓ. ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

Αγ. Αζαλάζηνο   ΓΝΜΑΡΝ 66300 25210 69555 ΓΖΚΝΠ ΓΝΜΑΡΝ 

54 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΟΝΓΝ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 

Ξι. Αθαδεκίαο   ΟΝΓΝΠ 85100 22410 38600 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ 
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55 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΥΠ 

Θνξαή & 
Κεηξνπφιεσο 

  ΘΥΠ 85300 22420 20280 ΓΖΚΝΠ ΘΥ 

56 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΑΙΚΛΝ 

Δι. Βεληδέινπ 46 ΘΑΙΚΛΝΠ 85200 22430 50901 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ 

57 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΗΑΙΠΝ ΟΝΓΝ 

Ζξαθιεηδψλ  1 ΗΑΙΠΝΠ 85101 22410 94350 ΓΖΚΝΠ ΗΑΙΠΝ 

58 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΟΝΓΝ 

Ξιαηεία Αγ. Αλησλίνπ   ΑΟΣΑΓΓΔΙΝΠ 85102 22440 29040 ΓΖΚΝΠ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ 

59 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΑΟΞΑΘΝ 

Γεκνθξαηίαο & 
Αθξνπφιεσο 

  
ΞΖΓΑΓΗΑ-
ΘΑΟΞΑΘΝΠ 

85700 22450 29040 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΑΘΝ 

60 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ-ΛΗΠΟΝ 

Καλδξάθη - Λίζπξνο   
ΚΑΛΓΟΑΘΗ - 
ΛΗΠΟΝΠ 

85303 22420 48900 ΓΖΚΝΠ ΛΗΠΟΝ 

61 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΟΝΓΝ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 51 ΟΝΓΝΠ 85100 22410 80600 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ 

62 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΠΝΟΥΛΖΠ ΟΝΓΝ 

Πνξσλή   ΠΝΟΥΛΖ 85106 22410 98180 ΓΖΚΝΠ ΘΑΚΔΗΟΝ 

63 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΑΟΓΝ ΟΝΓΝ 

Ιάξδνο   ΙΑΟΓΝΠ 85109 22440 29240 ΓΖΚΝΠ ΙΗΛΓΗΥΛ 

64 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΑΠΝY 

Φξπ   ΦΟ 85800 22450 42730 ΓΖΚΝΠ ΘΑΠΝ 

65 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΡΖΙΝY 

Ιηβάδηα   ΡΖΙΝΠ 85002 22460 70704 ΓΖΚΝΠ ΡΖΙΝ 

66 
ΛΝΚΝΠ 

ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 

ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -

Γσδεθαλήζνπ & 

Σάιθεο 
  ΘΑΟΓΑΚΑΗΛΑ 85302 22420 91450 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΓΥΛ 
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ΞΝΘ- ΘΑΟΓΑΚΑΗΛΑ ΘΥΠ 

67 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ-ΑΦΑΛΡΝ ΟΝΓΝ 

Ξιαηεία Διεπζεξίαο   ΑΦΑΛΡΝΠ 85103 22410 52833 ΓΖΚΝΠ ΑΦΑΛΡΝ 

68 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΔΟΝY 

Ξι. Αγίνπ Ληθνιάνπ   ΙΔΟΝΠ 85300 22470 22421 ΓΖΚΝΠ ΙΔΟΝ 

69 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΔΗΤΥΛ 

Ιηκάλη   ΙΔΗΤΝΗ 85001 22470 41300 ΓΖΚΝΠ ΙΔΗΤΥΛ 

70 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΠΚΖΠ 

Αηγηαιφο   ΠΚΖ 85600 22460 71332 ΓΖΚΝΠ ΠΚΖΠ 

71 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΑΙΘΗΥΛ 

Αι. Γηάθνπ 1 ΘΑΙΘΗΔΠ 85105 22410 86290 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

72 
ΛΝΚΝΠ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΞΑΡΚΝ 

Ξιαηεία Πθάιαο   Ξάηκνο 85500 22470 33370 ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΚΝ 

73 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΒΟΝ Ι.Γεκνθξαηίαο 307 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝ
ΙΖ 

68100 22510 35848 ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

74 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΟΝ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ 

Ι. Γεκνθξαηίαο 158 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝ
ΙΖ 

68100 25510 80290 ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

75 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΟΝ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΝΟΔΠΡΗΑΓΑ 

Ξι. Γαζείνπ 18 ΝΟΔΠΡΗΑΓΑ 68200 25520 27875 ΓΖΚΝΠ ΝΟΔΠΡΗΑΓΝΠ 

76 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΟΝ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

Δι. Βεληδέινπ 89 ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 68300 25530 26721 ΓΖΚΝΠ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

77 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΟΝ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΦΔΟΔΠ 

50νπ Ππληάγκαηνο 7 ΦΔΟΔΠ 68500 25550 24650 ΓΖΚΝΠ ΦΔΟΥΛ 

78 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΟΝ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΠΝΦΙΗ 

Δι. Βεληδέινπ 5 ΠΝΦΙΗ 68400 25540 23180 ΓΖΚΝΠ ΠΝΦΙΗΝ 

79 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΒΝΗΑΠ Βεληδέινπ 12 ΣΑΙΘΗΓΑ 34100 
22210 86452 22210 
23510 

ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 
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80 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 
ΞΝΙΗΡΥΛ ΔΒΝΗΑΠ -ΣΑΙΘΗΓΑ 

Γνχλα 5 ΣΑΙΘΗΓΑ 34100 
22210 88822 22210 
62962 

ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 

81 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΒΝΗΑΠ Ι. Σατλά 2νο φξνθνο 93 ΣΑΙΘΗΓΑ 34100 
22210 26626 22210 
89706 

ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 

82 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΔΛΗΕΔΙΝ 

Βεληδέινπ 12 ΣΑΙΘΗΓΑ 34100 22210 82200 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 

83 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΙΗΒΔΟΗ 

Βξάθα 10 ΑΙΗΒΔΟΗ 34500 22230 29780 ΓΖΚΝΠ ΡΑΚΗΛΑΗΥΛ 

84 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΟΠΡΝΠ 

Ησαλ. Θφηζηθα 20 ΘΑΟΠΡΝΠ 34001 22240 22835 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΠΡΝ 

85 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- Λ. ΠΡΟΑ 

Α΄ Ξαξαιηαθφο   Λ. ΠΡΟΑ 34015 22240 31710 ΓΖΚΝΠ ΠΡΟΑΗΥΛ 

86 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΗΠΡΗΑΗΑ 

28εο Νθησβξίνπ 9 ΗΠΡΗΑΗΑ 34200 22260 56080 ΓΖΚΝΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ 

87 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΚΑΟΛΘΝΠ 

Βαζ. Θσλζηαληίλνπ 143 ΑΚΑΟΛΘΝΠ 34006 22290 39000 ΓΖΚΝΠ ΑΚΑΟΛΘΗΥΛ 

88 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- Λ. ΑΟΡΑΘΖ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 53 Λ. ΑΟΡΑΘΖ 34600 22210 61808 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΑΟΡΑΘΖΠ 

89 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΑΠΗΙΗΘΝ 

Ησάλλνπ Οψζνπ 29 ΒΑΠΗΙΗΘΝ 34002 22210 55832 ΓΖΚΝΠ ΙΖΙΑΛΡΗΥΛ 

90 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΟΔΘΝΠΖΠ 

Αξεζνχζεο 245 ΣΑΙΘΗΓΑ 34100 22210 74570 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 

91 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΒΝΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΔΒΝΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΤΑΣΛΑ 

Αβάλησλ 12 ΤΑΣΛΑ 34400 22280 25096 ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΑΞΗΥΛ 

92 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΟΡΑΛΗΑΠ Ληθνιάνπ Ρζηακπνχια 5 ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ 36100 22370 80036 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 

93 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 
ΞΝΙΗΡΥΛ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

Θαξατζθάθε 1 ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ 36100 22370 21307 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 

94 
ΛΝΚΝΠ 
ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ 

Αζαλαζίνπ 
Θαξπελεζηψηε 

4 ΘΑΟΞΔΛΖΠΗ 36100 22370 23202 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 

95 
ΛΝΚΝΠ 
ΕΑΘΛΘΝ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΕΑΘΛΘΝ Ινκβάξδνπ 20 ΕΑΘΛΘΝΠ 29100 26950 41940 ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΗΥΛ 
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96 
ΛΝΚΝΠ 
ΕΑΘΛΘΝ 

ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΕΑΘΛΘΝ 

Θ. Ινκβάξδνπ 48 ΕΑΘΛΘΝΠ 29100 26950 25570 ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΗΥΛ 

97 ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 
Ξιαηεία Ζξψσλ θαη 
28εο Νθησβξίνπ 1 

  ΞΟΓΝΠ 27100 26210 36895 ΓΖΚΝΠ ΞΟΓΝ 

98 ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΞΟΓΝ 

Ρ. Ξεηξνπνχινπ 1 ΞΟΓΝΠ 27100 26210 21888 ΓΖΚΝΠ ΞΟΓΝ 

99 ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 
ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΑΟΓΑΠ 

Ξ.Δ.Ν. Ξαηξψλ - 
Ξχξγνπ 

98 ΒΑΟΓΑ 27052 26230 75895 ΓΖΚΝΠ ΒΝΞΟΑΠΗΑΠ 

100 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΚΑΘΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΚΑΘΗΑΠ Θεληξηθήο 3 ΒΔΟΝΗΑ 59100 23310 25470 ΓΖΚΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ 

101 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΚΑΘΗΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΒΔΟΝΗΑ 

Ξηεξξίσλ 79 & 
Ζθαίζηνπ 

79 ΒΔΟΝΗΑ 59100 23310 74710-13 ΓΖΚΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ 

102 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ & 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΟΖΡΖΠ 

Γηακαιάθε 50 & 
Πνθνθιή Βεληδέινπ 

50 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 71202 2810302400 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

103 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Θνξσλαίνπ 9 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 71202 2810 247033 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

104 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΝΠΚΥΛ 

Θφζκσλ 12 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 712 01 2810 334840 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

105 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 62 
ΚΑΟΡΟΥΛ 

62 Καξηχξσλ 54 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 04 2810 264020 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

106 
ΛΝΚΝΠ 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 

Γ. Ξαπαλδξένπ 28 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 06 2810 335060 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

107 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΑΕΗΝ 

Δι. Βεληδέινπ 227 ΓΑΕΗ 714 14 2810 372150 ΓΖΚΝΠ ΓΑΕΗΝ 

108 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΔΕΥΛ 

Γεκνθξαηίαο 7 ΞΔΕΑ 701 00 2810 744000 ΓΖΚΝΠ ΛΗΘΝ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 

109 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΠΖΚΗΝ 

Αζήκη Κνλνθαηζίνπ   ΑΠΖΚΗ 700 16 28930 33000 ΓΖΚΝΠ ΘΝΦΗΛΑ 

110 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΔΟΓΔΟΖΠ 

25 Καξηχξσλ 78 ΓΔΟΓΔΟΖ 700 03 28940 42200 ΓΖΚΝΠ ΟΝΒΑ 
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111 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΔΟΗΠΝ 

Πηξπκψλνο & 
Ξεινπνλλήζνπ 

  ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 05 2810 373730 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

112 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΛΔΑΠ 
ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 

Ζξνδφηνπ 146 
Λ. 
ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝΠ 

716 01 2810 302350 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 

113 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΚΝΗΟΥΛ 

25εο Καξηίνπ 98 ΚΝΗΟΔΠ 704 00 28920 27630 ΓΖΚΝΠ ΚΝΗΟΥΛ 

114 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

Δι. Βεληδέινπ & 
Θαδαληδάθε 

  ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗ 703 00 28910 25000 ΓΖΚΝΠ ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

115 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΟΣΑΛΥΛ 

Θεληξηθή Ξιαηεία 
Αξραλψλ 

  ΑΟΣΑΛΔΠ 701 00 2810 753220 ΓΖΚΝΠ ΑΟΣΑΛΥΛ 

116 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΡΚΞΑΘΗΝ 

Ιεσθ. Θφθθηλνπ 
Ξχξγνπ 

  ΡΚΞΑΘΗ 702 00 28920 54010 ΓΖΚΝΠ ΡΚΞΑΘΗΝ 

117 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Δι. Βεληδέινπ 116 
ΙΗΚ. 
ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

700 14 28970 29170 ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

118 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΡΑΙΗΓΑΠ 

Αγ. Ησάαλλνπ 55 ΠΡΑΙΗΓΑ 700 07 28970 32571 ΓΖΚΝΠ ΚΑΙΗΥΛ 

119 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΟΓΝ 

Ξχξγνο Κνλνθαηζίνπ   ΞΟΓΝΠ 700 10 28930 29010 ΓΖΚΝΠ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

120 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ. ΚΑΙΗΥΛ 

Δι. Βεληδέινπ 161 ΚΑΙΗΑ 700 07 28970 29930 ΓΖΚΝΠ ΚΑΙΗΥΛ 

121 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΑΠΡΔΙΙΗΝ 

Ι. Ζξαθιείνπ   ΘΑΠΡΔΙΗ 700 06 28910 33010 ΓΖΚΝΠ ΘΑΠΡΔΙΙΗΝ 

122 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΝΟΡΛΑΠ 

Άγηνη Γέθα   ΑΓΗΝΗ ΓΔΘΑ  700 12 28920 32200 ΓΖΚΝΠ ΓΝΟΡΛΑΠ 

123 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΙΔΥΦ. 
ΘΛΥΠΠΝ 

Ι. Θλσζνχ 205 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 714 09 2810 361720 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

124 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΓΗΑΠ 
ΒΑΟΒΑΟΑΠ 

Αγία Βαξβάξα   
ΑΓΗΑΠ 
ΒΑΟΒΑΟΑΠ 

700 03 28940 29100 ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 
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125 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΕΑΟΝ 

Εαξφο   ΕΑΟΝΠ 700 02 28940 32200 ΓΖΚΝΠ ΕΑΟΝ 

126 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΑΙΗΑΛΖΠ 

Βελεξάην    ΒΔΛΔΟΑΡΝ 700 11 2810 792400 ΓΖΚΝΠ ΡΔΡΟΑΣΥΟΗΝ 

127 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ(ΘΗΛΖΡΖ ΚΝΛΑΓΑ) 

Δπηζθνπή Ζξαθιείνπ   ΔΞΗΠΘΝΞΖ 700 08 2810 772300 ΓΖΚΝΠ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠ 

128 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΒΗΑΛΛΝ 

Θεληξηθή Νδφο 
Βηάλλνπ  

  ΒΗΑΛΛΝΠ 700 04 28950 23000 ΓΖΚΝΠ ΒΗΑΛΛΝ 

129 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. Ι. 
ΘΑΙΝΘΑΗΟΗΛΝ 

Ι. Θαινθαηξηλνχ 195 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 712 01 2810 247600 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

130 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΝΒΥΛ 

Θφκβνο Γνπβψλ   
ΙΗΚ. 
ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

700 14 28970 43340 ΓΖΚΝΠ ΓΝΒΥΛ 

131 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΑΡΔΙΥΛ  

Νιχκπνπ 97 & 
Πφισλνο 

97 ΞΑΡΔΙΔΠ  713 07 2810 361700 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

132 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΞΑΞΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 

Ξαπαλαζηαζίνπ 129 ΖΟΑΘΙΔΗΝ  713 06 2810 361490 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

133 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΗΘΑΟΝ 

Ι. Ηθάξνπ5 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 06 2810 338800 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

134 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΔΚΞΑΟΝ 

Δκπαξνο Ζξαθιείνπ 
(εληφο 
Αγξ.Ππλεηαηξηζκνχ) 

  ΔΚΞΑΟΝ 703 00 28950 41166 ΓΖΚΝΠ ΒΗΑΛΛΝ 

135 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΒΔΛΗΕΔΙΗΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

Ι. Θλσζνχ   ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 06 2810 235662 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

136 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 25ΖΠ ΑΓΝΠΡΝ 

25εο Απγνχζηνπ 19 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 712 02 2810 302370 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

137 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Γεκνθξαηίαο 19 
ΙΗΚΔΛΑΠ 
ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

700 14 28970 26060 ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

138 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΚΝΗΟΥΛ 

25εο Καξηίνπ   ΚΝΗΟΔΠ 704 00 28920 27780 ΓΖΚΝΠ ΚΝΗΟΥΛ 
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139 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΙΔΥΦ. 62 
ΚΑΟΡΟΥΛ 

Ιεσθ. 62 Καξηχξσλ 105 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 713 04 2810 264320 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

140 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΙΔΥΦ. ΘΛΥΠΝ 

Ιεσθ. Θλσζζνχ 212 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 714 09 2810 215000 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

141 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΙΔΥΦ. ΗΘΑΟΝ 

Ιεσθ. Ηθάξνπ 75 
Λ.ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ
Π 

716 01 2810 247340 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ 

142 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΡΚΞΑΘΗΝ 

Ιεσθ. Θφθθηλνπ 
Ξχξγνπ 

30 ΡΚΞΑΘΗ 702 00 28920 54030 ΓΖΚΝΠ ΡΚΞΑΘΗΝ 

143 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

Ιεσθ. Δι. Βεληδέινπ  1 ΖΟΑΘΙΔΗΝ 703 00 28910 25080 ΓΖΚΝΠ ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

144 
ΛΝΚΝΠ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΟΑΤΑΛΝ 

Θξαςαλφ Θαζηειιίνπ 

(εληφο αγξνη. 
Ππλεηαηξ.) 

  
ΘΟΑΤΑΛΝ 
ΘΑΡΔΙΙΗΝ 

700 06 28910 41858 ΓΖΚΝΠ ΘΟΑΤΑΛΝ 

145 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ Θπξά Βαζηιηθήο 13 ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ 46100 26650 29482 ΓΖΚΝΠ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΖΠ 

146 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ.-ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 

ΔΘ.Αληηζηάζεσο  52 ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ 46100 26650-28165 ΓΖΚΝΠ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΖΠ 

147 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ & 
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ  - 
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΛΥΠΖ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

Καξίλνπ Αληχπα 41 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 57001 2310480000 ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

148 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΗΥΛΝΠ ΓΟΑΓΝΚΖ 

Ησλνο  Γξαγνχκε 4 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 54625 2310 253140-2 ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

149 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 

Κνλαζηεξίνπ 277 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 54628 2310 567885 ΓΖΚΝΠ ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ 

150 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΒΑΠ. ΝΙΓΑΠ 

Βαζ.Νιγαο 265 &  
Κηραήι Τέιινπ 

265 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 54655 2310 403905-6 ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

151 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΝΟΓΔΙΗΝ 

Α. Ξαπαλδξένπ  11 & 
Εεξβίδε 2 

11 ΘΝΟΓΔΙΗΝ 56334 2310 574534 
ΓΖΚΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝ-
ΘΝΟΓΔΙΗΝ (ΔΙΔΘΔΟΗΝ) 

152 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- Θ. ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 

Θσλζηαληίλνπ 
Θαξακαλιή 

171 ΒΝΙΓΑΟΖ 54229 2310 312150 ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

153 ΛΝΚΝΠ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. - Ιαγθαδά 301 ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ 56430 2310 588750 ΓΖΚΝΠ ΠΡΑΟΝΞΝΙΔΥΠ 
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ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΘ- ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ 

154 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΔΠ/ΘΖΠ 

Ξνιπηερλείνπ  27-29 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 54626 2310 385600 ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

155 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο  95 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ 55134 2310 384400 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 

156 
ΛΝΚΝΠ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 
Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε & 
Νπι. Ξνπηέηζε 14 

  ΗΥΑΛΛΗΛΑ 45333 26510 22389 ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

157 
ΛΝΚΝΠ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ- ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

Αβέξσθ 12 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 45221 26510 30520 ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

158 
ΛΝΚΝΠ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ- ΑΛΑΡΝΙΖΠ 

Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 7β ΑΛΑΡΝΙΖ 45221 26510 83818 ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΖΠ 

159 
ΛΝΚΝΠ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ- ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 
(ΓΝΟΝΡΖΠ) 

Ι. Ξαλεπηζηεκίνπ   ΗΥΑΛΛΗΛΑ 45332 26510 45466 ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

160 
ΛΝΚΝΠ 
ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ- ΞΟΠΗΛΔΙΙΑ 

Ξπξζηλέιια 1 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 45332 26510 83110 ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

161 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΒΑΙΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΑΒΑΙΑΠ Νκνλνίαο  50 ΘΑΒΑΙΑ 65403 2510 833964 ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 

162 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΒΑΙΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΓΑΓΘΙΖ 

Γαγθιή  6 & Φηιηθήο 
Δηαηξίαο 

6 ΘΑΒΑΙΑ 65403 2510 622420 ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 

163 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΟΓΗΡΠΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ.- ΞΝΘ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

Ραιηαδνχξνπ & 
Θνινθνηξψλε 

  ΘΑΟΓΗΡΠΑ 43100 24410 40099 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

164 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΟΓΗΡΠΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ.-ΞΝΘ- ΞΑΙΑΚΑ 

Ξαπαθπξίηζε  4 ΞΑΙΑΚΑΠ 43200 24440 24600 ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΚΑ 

165 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΟΓΗΡΠΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

Ληθεηαξά 1 & Ζξψσλ 
Ξνιπηερλείνπ 

 ΘΑΟΓΗΡΠΑ 43100 24410 41430 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

166 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ Κεηξνπφιεσο 60 ΘΑΠΡΝΟΗΑ 52100 24670 26926 ΓΖΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

167 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΟΘΟΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΟΘΟΑΠ 
Αξηζηνηέινπο 2 θαη 
Θαπνδηζηξίνπ 

2 ΘΔΟΘΟΑ 49100 26610 39813 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΘΟΑΗΥΛ 

168 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΟΘΟΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΔΟΘΟΑ 

2ν Σηι. Δ.Ν. 
Ξαιαηνθαζηξίηζαο-

  ΘΔΟΘΟΑ 49100 26610 29100 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΘΟΑΗΥΛ 
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Θέξθπξαο 

169 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 
& ΗΘΑΘΖΠ 

Ι. Βεξγσηή  131 ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ 28100 26710 24959 ΓΖΚΝΠ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 

170 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 

ΑΣΑΦΘΖ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ππλ. 
Ξ.Δ -ΞΝΘ- ΠΑΚΖΠ 

Κ. Αιεμάλδξνπ 7 ΠΑΚΖ 28080 26740 23010 ΓΖΚΝΠ ΠΑΚΖΠ 

171 ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΗΙΘΗΠ Πηελεκάρνπ 2 11 ΘΗΙΘΗΠ 61100 23410 24580 ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

172 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

EΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΝΕΑΛΖΠ Ησάλλνπ Φαξκάθε 3 ΘΝΕΑΛΖ 50100 24610 41693 ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 

173 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΑΛΘΝ) 

Φνλ-Θαξαγηάλλε 1 ΘΝΕΑΛΖ 50100 24610 24022 ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 

174 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΡΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΡΠΝΛΡΕΑ 

Ρζφληδα 3 ΘΝΕΑΛΖ 50100 
24610 42174 24610 
28611 

ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 

175 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΡΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ππλ. Ξ.Δ.- ΞΝΘ- 
ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ 

Βαζ. Πνθίαο 22 ΞΡΝΙΔΚΑΗΓΑ 50200 24630 82005 ΓΖΚΝΠ ΞΡΝΙΔΚΑΗΓΑΠ 

176 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΡΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
Θ. ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 

Θ. Θαξακαλιή 5 ΘΝΕΑΛΖ 50100 
24610 30293 24610 
30603 

ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 

177 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΓΡΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΑΗΑΛΖΠ 

Θεληξηθή Ξιαηεία   ΑΗΑΛΖΠ 50004 24610 98 288 ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΒΔΛΡΝ 

178 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΝΟΗΛΘΝ Δξκνχ 2 ΘΝΟΗΛΘΝΠ 20100 27410 24464 ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ 

179 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΝΟΗΛΘΝ 

Δξκνχ 3 ΘΝΟΗΛΘΝΠ 20100 27410 84477 ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ 

180 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΣΗΙΗΝΚΝΓΗΝ 

Ληθεηαξά 13 ΣΗΙΗΝΚΝΓΗ 20008 27420 99355 ΓΖΚΝΠ ΡΔΛΔΑΠ 

181 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΗΑΡΝ 

Αξάηνπ 5 ΘΗΑΡΝ 20200 27420 20972 ΓΖΚΝΠ ΠΗΘΥΛΗΥΛ 
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182 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΝΡΟΑ ΥΟΑΗΑΠ 
ΔΙΔΛΖΠ 

Ιεσθ. Δπηδαχξνπ   
ΙΝΡΟΑ ΥΟΑΗΑΠ 
ΔΙΔΛΖΠ 

20100 27410 34289 ΓΖΚΝΠ ΠΑΟΥΛΗΘΝ 

183 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΠΝΦΗΘΝ 

Πνθηθφ Θνξηλζίαο   ΠΝΦΗΘΝ 20004 27410 93331 ΓΖΚΝΠ ΠΥΙΓΔΗΑΠ 

184 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΛΔΚΔΑ 

Ιεσθ. 
Ξαπαθσλζηαληίλνπ 

49 ΛΔΚΔΑ 20500 27460 23255 ΓΖΚΝΠ ΛΔΚΔΑΠ 

185 
ΛΝΚΝΠ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 

Ξαλαγή Ρζαιδάξε 33 ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 20401 27430 24145 ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ 

186 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ 

Ξαλαγή Ρζαιδάξε 4   ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ 20001 27410 50316 ΓΖΚΝΠ ΒΝΣΑΠ 

187 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΘΙΑΓΥΛ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΚΖΙΝ 

Θαξφδξνκνο ΚΖΙΝΠ 84800 22870 28210 ΓΖΚΝΠ ΚΖΙΝ 

188 
ΛΝΚΝΠ 
ΘΘΙΑΓΥΛ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΘΙΑΓΥΛ Αγ. Ληθνιάνπ  6 ΔΟΚΝΞΝΙΖ 84100 22810 82346 ΓΖΚΝΠ ΔΟΚΝΞΝΙΔΥΠ 

189 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΘΥΛΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΙΑΘΥΛΗΑΠ Μαλζάθε 3 ΓΘΔΗΝ 23200 27330 22279 ΓΖΚΝΠ ΓΘΔΗΝ 

190 
ΛΝΚΝΠ 

ΙΑΟΗΠΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 

Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΔΛΗΕΔΙΝ 

Βεληδέινπ 167 & 

Θεληαχξσλ 
  ΙΑΟΗΠΑ 41222 2410 251088 ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 

191 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΟΗΠΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΖΟΥΥΛ 
ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 

Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ 
16 & Αλδξ. 
Δκπεηξίθνπ1 

  ΙΑΟΗΠΑ 41334 2410 669112 ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 

192 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΟΗΠΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΙΑΟΗΠΑ 

Ξαπαθπξηαδή  58 & 
Πθ.Πνχηζνπ 

  ΙΑΟΗΠΑ 41222 2410 549160 ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 

193 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΙΑΠΗΘΗΝ Αθηή Θνχλδνπξνπ 17 ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 721 00 
28410 22231 28410 
27150 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 

194 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΓ. 
ΛΗΘΝΙΑΝ (Βεληδέινπ) 

Πνθ. Βεληδέινπ 9 & 
Κει. Κεηαμάθε 

  ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ 721 00 28410 90420 ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 
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195 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 

Ιαζζέλνπο 39 ΗΔΟΑΞΔΡΟΑ 722 00 28420 90440 ΓΖΚΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 

196 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΖΡΔΗΑΠ 

Δι. Βεληδέινπ 6 β ΠΖΡΔΗΑ 72300 28430 29850 ΓΖΚΝΠ ΠΖΡΔΗΑΠ 

197 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΛΔΑΞΝΙΖΠ 

Δζληθήο Αληίζηαζεο 1 ΛΔΑΞΝΙΖ 724 00 28410 90890 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΞΝΙΖΠ 

198 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΝΟΝΞΔΓΗΝ 

Ρδεξκηάδν   ΝΟΝΞΔΓΗΝ 720 52 28440 89080 ΓΖΚΝΠ ΝΟΝΞΔΓΗΝ ΙΑΠΗΘΗΝ 

199 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΚΑΘΟ 
ΓΗΑΙΝ 

Καθξχο Γηαιφο   ΚΑΘΟ ΓΗΑΙΝΠ 720 55 28430 29590 ΓΖΚΝΠ ΚΑΘΟ ΓΗΑΙΝ 

200 
ΛΝΚΝΠ 

ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 

Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΔΗΠΗΝ 
Πείζη   ΠΔΗΠΗ 724 00 28410 90950 ΓΖΚΝΠ ΒΟΑΣΑΠΗΝ 

201 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΟΗΡΠΑΠ 

Θξίηζα   ΘΟΗΡΠΑ 720 51 28410 91140 ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 

202 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΗΡΑΛΝ  

Ξαιαίθαζηξν   ΗΡΑΛΝ 723 00 28430 29250 ΓΖΚΝΠ ΗΡΑΛΝ 

203 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΙΔΘΖΠ 

Θεληξηθή Ξιαηεία 
Είξνπ 

  ΙΔΘΖΠ 720 59 28430 91290 ΓΖΚΝΠ ΙΔΘΖΠ 

204 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 

Γεκνθξαηίαο 33 ΗΔΟΑΞΔΡΟΑ 722 00 28420 90450 ΓΖΚΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 

205 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 
(Θνχλδνπξνπ) 

Ονχζνπ Θνχλδνπξνπ 58 
ΑΓΗΝΠ 
ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

721 00 28410 91480 ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 

206 
ΛΝΚΝΠ 
ΙΑΠΗΘΗΝ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΖΡΔΗΑΠ 

Ξαλαγνχιε 2 & 
Γεκνθξαηίαο 

5 ΠΖΡΔΗΑ 723 00 28430 29940 ΓΖΚΝΠ ΠΖΡΔΗΑΠ 

207 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΚΡΗΙΖΛΖΠ 

Θνπληνπξηψηε 75 ΚΡΗΙΖΛΖ 81100 22510 43333 ΓΖΚΝΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 

208 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

Θαιινλή   ΘΑΙΙΝΛΖ 81107 22530 29345 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

209 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ- Ξιαηεία ΘΡΔΙ   ΚΟΗΛΑ 81400 22540 23333 ΓΖΚΝΠ ΚΟΗΛΑΠ 
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ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΚΟΗΛΑΠ 

210 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΞΔΡΟΑ 

Ξέηξα   ΞΔΡΟΑ 81109 22530 29 699 ΓΖΚΝΠ ΞΔΡΟΑΠ 

211 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΞΙΥΚΑΟΗ 

Ξισκάξη   ΞΙΥΚΑΟΗ 81200 22520 29 651 ΓΖΚΝΠ ΞΙΥΚΑΟΗΝ 

212 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΔΟΔΠΠΝΠ 

Δξεζζφο   ΔΟΔΠΠΝΠ 81105 22530 53519 ΓΖΚΝΠ ΔΟΔΠΝ-ΑΛΡΗΠΠΖΠ 

213 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΞΑΞΞΑΓΝ 

Ξαππάδνο   ΞΑΞΞΑΓΝΠ 81106 22510 84366 ΓΖΚΝΠ ΓΔΟΑΠ 

214 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

Ξνιηρλίηνο   ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ 81300 22520 41100 ΓΖΚΝΠ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

215 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΔΠΒΝ-
ΙΖΚΛΝ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- 
ΑΓΗΑΠΝ 

Αγηάζνο   ΑΓΗΑΠΝΠ 81101 22520 22700 ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠΝ 

216 ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΙΔΠΒΝ Ξαχινπ Θνπληνπξηψηε  71 
ΚΡΗΙ
ΖΛΖ 

81100 22510 29932 

217 
ΛΝΚΝΠ 

ΙΔΘΑΓΝΠ 
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΙΔΘΑΓΑΠ 

Ησάλλνπ Κειά 112 & 

Κεηξνπφιεσο 1 
  ΙΔΘΑΓΑ 31100 26450 22381 ΓΖΚΝΠ ΙΔΘΑΓΝΠ 

218 
ΛΝΚΝΠ 
ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ  

Δι. Βεληδέινπ 4 & 
Ηάζσλνο 

4 ΒΝΙΝΠ 38221 2421076894 ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 

219 
ΛΝΚΝΠ 
ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ.(ΒΝΙΝ) 

Γεκεηξηάδνο 1Α & 
Μελνθψληνο 

  ΒΝΙΝΠ 38333 24210 76674 ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 

220 
ΛΝΚΝΠ 
ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΒΝΙΝΠ 

Ηψιθνπ 19 & 
Πσθξάηνπο 
(ΔΙ.Βεληδέινπ) 

  ΒΝΙΝΠ 38221 24210 76461 ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 

221 
ΛΝΚΝΠ 
ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 
Ξιαηεία 23εο 
Καξηίνπ 

  ΘΑΙΑΚΑΡΑ 24100 27210 62200 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

222 ΛΝΚΝΠ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. - Σξ.Θνπκάληνπ 2 &   ΘΑΙΑΚΑΡΑ 24100 27210 63730 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 
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ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΞΝΘ- ΘΑΙΑΚΑΡΑ Λέδνληνο 

223 
ΛΝΚΝΠ 
ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Ππλ. Ξ.Δ. -
ΞΝΘ- ΘΑΙΑΚΑΡΑ 

Λέδνληνο & 
Θνινθνηξψλε 2 

  ΘΑΙΑΚΑΡΑ 24100 27210 88130 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

224 ΛΝΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΜΑΛΘΖΠ 
Βαζηιέσο 
Θσλζηαληίλνπ 

1 ΜΑΛΘΖ 67100 25410 72878 ΓΖΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ 

225 ΛΝΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ 
ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΒΑΠ. ΘΥΛ/ΛΝ 

Βαζ.Θσλζηαληίλνπ 1 ΜΑΛΘΖ 67100 25410 83650 ΓΖΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ 

226 ΛΝΚΝΠ ΞΔΙΙΖΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΙΙΑΠ 25εο Καξηίνπ 13 ΔΓΔΠΠΑ 58200 23810 26555 ΓΖΚΝΠ ΔΓΔΠΠΑΠ 

227 ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΗΔΟΗΑΠ 28εο Νθησβξίνπ 9 
ΘΑΡΔΟΗ
ΛΖ 

60100 23510 23211 

228 ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΗΔΟΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΡΔΟΗΛΖ 

Δζληθήο Αληίζηαζεο 5 ΘΑΡΔΟΗΛΖ 60100 23510 30996-7 ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 

229 ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΗΔΟΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ-ΙΔΞΡΝΘΑΟΑ 

Ησάλλε Κεηαμά 
(Ξιαηεία) 

  ΙΔΞΡΝΘΑΟΑ 60063 23520-33350 
ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ 
ΝΙΚΞΝ 

230 
ΛΝΚΝΠ 
ΞΟΔΒΔΕΖΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΟΔΒΔΕΖΠ Γσδψλεο 47 ΞΟΔΒΔΕΑ 48100 26820 61609 ΓΖΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ 

231 
ΛΝΚΝΠ 
ΞΟΔΒΔΕΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΖΞΔΗΟΝ -
ΞΝΘ- ΞΟΔΒΔΕΑ 

Ι. Δηξήλεο & 
Κπηδαλίνπ 23 (Ξαιαηφ 
ΘΡΔΙ) 

  ΞΟΔΒΔΕΑ 48100 26820 60285 ΓΖΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ 

232 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΟΔΘΚΛΖΠ 
Δκκαλνπήι 
Ξνξηάιηνπ 

23 ΟΔΘΚΛΝ 741 00 28310 55604 ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

233 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΟΔΘΚΛΝ 

Λ. Θαδαληδάθε 5 ΟΔΘΚΛΝ 741 00 28310 21810 ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

234 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. 
ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ 

Ξέξακα   ΞΔΟΑΚΑ 740 52 28340 20700 ΓΖΚΝΠ ΓΔΟΝΞΝΡΑΚΝ 

235 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

Δκκ. Ξνξηάιηνπ 28 ΟΔΘΚΛΝ 741 00 28310 21760 ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

236 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΞΖΙΗΝ 

Θεληξηθή Νδφο 
Ππειίνπ 

  
ΠΞΖΙΗ 
ΟΔΘΚΛΝ 

740 53 28320 20060 ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΞΖΠ 

237 ΛΝΚΝΠ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. Ι. Θνπληνπξηψηνπ 75 ΟΔΘΚΛΝ 741 00 28310 21035 ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 
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ΟΔΘΚΛΖΠ Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΟΔΘΚΛΝ 

238 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΔΘΚΛΖΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΟΔΘΚΛΝ 
(ΚiΠΗΟΗΥΛ) 

Ξαηξηάξρνπ 
Αζελαγφξα & 
Ξηζαηφξνπ 

2 ΚΠΠΗΟΗΑ 741 00 28310 21980 ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

239 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΝΓΝΞΖΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΔΟΓΥΛ 
ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΚΚΔ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ 

Απνζηφινπ Πνχδνπ 14 ΘΝΚΝΡΖΛΖ 69100 2531035916 ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

240 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΝΓΝΞΖΠ 

ΔΚΞΝΟΗΘΝ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΟΝΓΝΞΖΠ 

Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 2Β ΘΝΚΝΡΖΛΖ 69100 25310 22831 ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

241 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΝΓΝΞΖΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ & 
ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ 
ΟΝΓΝΞΖΠ 

Θαβείξσλ 12 ΘΝΚΝΡΖΛΖ 69100 25310 81476 ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

242 
ΛΝΚΝΠ 
ΟΝΓΝΞΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΠΝΦΗΑΠ ΒΔΚΞΝ 

Πνθίαο Βέκπνπ 4 ΘΝΚΝΡΖΛΖ 69100 25310 83767 ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

243 ΛΝΚΝΠ ΠΑΚΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΠΑΚΝ Θνπληνπξηψηε  19 ΠΑΚΝΠ 83100 22730 87975 ΛΝΚΝΠ ΠΑΚΝ 

244 ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΠΔΟΟΥΛ Θσζηνπνχινπ 2 ΠΔΟΟΔΠ 62122 23210 99730 ΓΖΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ 

245 ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΠΔΟΟΥΛ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΑΠ. 
ΒΑΠΗΙΔΗΝ 

Βαζ. Βαζηιείνπ & Λ. 
Ξιαζηήξα 

  ΠΔΟΟΔΠ 62121 23210 98050 ΓΖΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ 

246 ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Λ. ΠΔΟΟΥΛ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ-ΖΟΑΘΙΔΗΑΠ 

Ξνιπηερλείνπ θαη 
Καξηίνπ  

  ΖΟΑΘΙΔΗΑ 62400 23250-25040 ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΑΠ 

247 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΡΗΘΖΠ 
ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 

Αζθπιεπηνχ  3 ΡΟΗΘΑΙΑ 42100 24310 75017 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗKKAIΥΛ 

248 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  
NOMOY ΡΟΗΘΑΙΥΛ A.E.  

Αγ. Καξίλαο 3 ΡΟΗΘΑΙΑ 42100 24310 76817 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΘKAIΥΛ 

249 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΚΗΑΝΙΖ 

Κηανχιε 3 ΡΟΗΘΑΙΑ 42100 24310 76100 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΘKAIΥΛ 

250 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ 

Ξι. Οήγα Φεξαίνπ   ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ 42200 24320 24416 ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 

251 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΑΠΘΙΖΞΗΝ- 

Αζθιεπηνχ & 
Αξηζηείδνπ Ξαππά 

  ΡΟΗΘΑΙΑ 42100 24310 21427 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ 

252 ΛΝΚΝΠ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Αγξάθσλ &   ΔΙΑΡΖ 42032 24340 71727 ΓΖΚΝΠ ΑΗΘΖΘΥΛ 
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ΡΟΗΘΑΙΥΛ Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΔΙΑΡΖ Θαξατζθάθε 

253 
ΛΝΚΝΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
Ππλ. Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΦΑΟΘΑΓΝΛΑ 

Θαξατζθάθε  29 ΦΑΟΘΑΓΝΛΑ 42031 24330 23100 ΓΖΚΝΠ ΦΑΟΘΑΓΝΛΑΠ 

254 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ 
ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ & 
ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 

Γ. Γελλεκαηά 13 ΙΑΚΗΑ 35100 
22310 67498 22310 
67047 

ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 

255 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ Νζσλνο  3 ΙΑΚΗΑ 35100 
22310 22112 22310 
21395 

ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 

256 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΦΘΗΥΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Ξιαηεία Διεπζεξίαο 3 ΙΑΚΗΑ 35100 22310 67011 ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 

257 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΘ. 

ΓΗΑΘΝ(ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΙΑΚΗΑΠ) 

Αζ. Γηάθνπ 1 ΙΑΚΗΑ 35100 22310 46000 ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 

258 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΡΑΙΑΛΡΖ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 6 ΑΡΑΙΑΛΡΖ 35200 22330 23112 ΓΖΚΝΠ ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ 

259 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΚΑΘΟΑΘΥΚΖ 

Ξαχινπ Κπαθνγηάλλε 23 ΚΑΘΟΑΘΥΚΖ 350 11 22360 24740 ΓΖΚΝΠ ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ 

260 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ 

Βαζηιηθψλ 8 ΙΑΚΗΑ 35100 22310 29902 ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 

261 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΙΥΟΗΛΖΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ Κεγαξφβνπ 19 ΦΙΥΟΗΛΑ 53100 23850 22334 ΓΖΚΝΠ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

262 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΥΘΗΓΝΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΦΥΘΗΓΑΠ Γηδνγηάλλνπ 7 
ΑΚΦΗΠ
ΠΑ 

33100 22650 28697 

263 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΥΘΗΓΝΠ 

ΘΔΛΡΟΝ ΞΝΓΝΣΖΠ 
ΔΞΔΛΓΡΥΛ 

Γηδνγηάλλνπ 3 ΑΚΦΗΠΠΑ 33100 22650 79281 ΓΖΚΝΠ ΑΚΦΗΠΠΖΠ 

264 
ΛΝΚΝΠ 
ΦΥΘΗΓΝΠ 

ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΙΑΚΗΑΠ Ππλ. 
Ξ.Δ. -ΞΝΘ- ΑΚΦΗΠΠΑ 

Γηαγηδή  34 ΑΚΦΗΠΠΑ 33100 22650 22005 ΓΖΚΝΠ ΑΚΦΗΠΠΖΠ 

265 
ΛΝΚΝΠ 
ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ληθεθφξνπ Φσθά 3 ΞΝΙΓΟΝΠ 63100 23710 24200 ΓΖΚΝΠ ΞΝΙΓΟΝ 

266 
ΛΝΚΝΠ 
ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. -
ΞΝΘ- ΛΔΑ ΚΝΓΑΛΗΑ 

ΑΓ. Γεσξγίνπ &  
Γεσξγίνπ  
Θαξπσηάθε 

  ΛΔΑ ΚΝΓΑΛΗΑ 63200 23730 66040-1 ΓΖΚΝΠ ΛΔΥΛ ΚΝΓΑΛΗΥΛ 
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267 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΣΑΛΗΥΛ Δι. Βεληδέινπ 4 ΣΑΛΗΑ 731 32 2821045349 ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 

268 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΣΑΛΗΥΛ 

Απνθνξψλνπ 55 ΣΑΛΗΑ 731 34 28210 47010 ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 

269 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΑΙΒΥΛ 

Θαιχβεο   ΘΑΙΒΔΠ 730 03 2825083190 ΓΖΚΝΠ ΑΟΚΔΛΥΛ 

270 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΚΝΠΝΟΥΛ 

Αιηθηαλφο   ΑΙΗΘΗΑΛΝΠ 730 05 2821036960 ΓΖΚΝΠ ΚΝΠΝΟΥΛ 

271 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΝΓΝΛΖ 

Αλαγλψζηνπ Γνγνλή 54 ΣΑΛΗΑ 731 35 28210 36770 ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 

272 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 

Δι. Βεληδέινπ 102 ΑΘΟΥΡΖΟΗ 731 00 28210 49310 ΓΖΚΝΠ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 

273 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
Ππλ. Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΗΠΠΑΚΝ 

Ι. Θηζζάκνπ 137 ΘΗΠΠΑΚΝΠ 731 36 28210 84100 ΓΖΚΝΠ ΘΗΠΠΑΚΝ 

274 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΔΛΡΟΗΘΝ 
ΣΑΛΗΥΛ 

Δι Βεληδέινπ 28-32 ΣΑΛΗΑ 731 32 28210 25500 ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 

275 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΞΝΙΔΥΠ 

Βξχζζεο   
ΒΟΠΠΔΠ 
ΑΞΝΘΝΟΥΛΝ 

730 07 28250 83050 ΓΖΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΞΝΙΔΥΠ 

276 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΙΑΡΑΛΗΑ 

Ξιαηαληάο   ΞΙΑΡΑΛΗΑΠ 730 14 28210 83780 ΓΖΚΝΠ ΞΙΑΡΑΛΗΑ 

277 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΙΑΡΑΛΝ 

Ξιάηαλνο Θηζζάκνπ   ΘΗΠΠΑΚΝΠ 734 00 2822083150 ΓΖΚΝΠ ΘΗΠΠΑΚΝ 

278 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΑΠ 

Ξαιαηνρψξα   ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΑΠ 730 01 28230 83060 ΓΖΚΝΠ ΞΔΙΔΘΑΛΝ 

279 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΗΠΠΑΚΝ 

Ζξ.Ξνιπηερλείνπ 
Θίζζακνο 

  ΘΗΠΠΑΚΝΠ 734 00 28220 83350 ΓΖΚΝΠ ΘΗΠΠΑΚΝ 

280 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΘΝΙΚΒΑΟΗ 

Θνιπκβάξη   ΘΝΙΚΒΑΟΗ 730 06 28240 83390 ΓΖΚΝΠ ΘΝΙΚΒΑΟΗΝ 

281 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΝΓΝ ΘΗΠΠΑΚΝ 

Θηζζάκνπ 112 ΣΑΛΗΑ 731 31 28210 83290 ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 

282 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΑΙΗΘΗΑΛΝ 

Αιηθηαλφο   ΑΙΗΘΗΑΛΝΠ 730 05 28210 83520 ΓΖΚΝΠ ΚΝΠΝΟΥΛ 
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283 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 
ΠΛ/ΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΑΛΗΥΛ Ππλ. 
Ξ.Δ. - ΞΝΘ. ΠΝΓΑΠ 

Ξιαηεία Πνχδαο 38 ΠΝΓΑ 732 00 28210 23580 ΓΖΚΝΠ ΠΝΓΑΠ 

284 ΛΝΚΝΠ ΣΗΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΣΗΝ Φηι. Αξγέληε 8 ΣΗΝΠ 82100 22710 44330 ΓΖΚΝΠ ΣΗΝ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XI: ΞΖΓΔΠ ΔΟΔΠΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΑκεΑ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε 
ζηελ Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία «Δ.Π.Α.κε.Α»,  

Δι. Βεληδέινπ 236, 

Ρ.Θ. 16341 Ζιηνχπνιε Αζήλα 

Ρει. 210 9949837 

Φαμ 2105238967 

www.esaea.gr 

e-mail: esaea@otenet.gr   

 

http://www.esaea.gr/
mailto:esaea@otenet.gr
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XII: ΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ 
ΠΥΠΡΖ ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ 

• Δίλαη θαιφ ε έληππε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο(επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην) λα 
θαηαηεζεί κέζα ζε έλα θιαζέξ κε επηκέιεηα (ζπκπιεξσκέλν έληππν κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά) , πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο.  

• Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ζσζηά ν Νδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Πε ηπρφλ απνξίεο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε 
ηνλ ΔΦΔΞΑΔ (ππάξρεη ζην παξάξηεκα X πίλαθαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο) 

• Λα είζηε αλαιπηηθνί, ζαθείο, επεμεγεκαηηθνί θαη ηεθκεξησκέλνη ζηε 
ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε θαη ζην πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

• Ξξνζνρή ζηηο δαπάλεο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. Δθ’ φζνλ δελ είζηε 
ζίγνπξνη επηθνηλσλήζηε κε ηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΞΑΔ θαη ηεο 

ΔΠΔΓ/ΔΚΞ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Λαπηηιίαο γηα λα ιάβεηε ζρεηηθή απάληεζε. 

• Ρα 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. 

• Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη κε ζαθή πεξηερφκελν 
γηα φιεο ηηο δαπάλεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Νδεγφ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. 

• Απνθχγεηε ηελ ππνβνιή ρξνλνδηαγξακκάησλ ηα νπνία δελ είλαη 
πηζαλφλ λα ηεξεζνχλ θαζψο θαη ππεξαηζηφδνμσλ ζηφρσλ.  

• Πε 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. 

• Λα πξνβαίλεηε ζε πξνζεθηηθή έξεπλα αγνξάο ζηνπο πξνκεζεπηέο  ησλ 

ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ ηνπ ππνβαιιφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

• Ξξνζνρή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Γελ ρξεηάδεηαη 
βηαζχλε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ 

απαηηνχληαη. πνβάιινπκε ηελ πξφηαζε κφλνλ εθφζνλ είκαζηε 
ζίγνπξνη γηα ην πεξηερφκελν απηήο πνπ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Ξξνηνχ 

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. 

• Λα ελεκεξψλεζηε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΞΑΔ θαη ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνκνχ ζαο γηα εθδειψζεηο 

πνπ γίλνληαη γηα ην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεηε ζε 
απηέο. 
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•  Σξεζηκνπνηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ πνπξγείν Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο, ηεο ΔΓ/ΔΞΑΔ, ηνπ ΔΦΔΞΑΔ 

θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΞΑΔ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIII: ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ 

Θα απνηειέζεη δηαθξηηφ αξρείν  



92 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  ΟΔΗΓΟΤ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIV: A’ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ 

 

 

 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ 

(άξζξν 8 Λ.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 

 
 

ΞΟΝΠ(1): 
                 ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

«ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» 

 
Ν – Ζ λνκα: 
 

  
Δπψλπκν: 

 

 
λνκα θαη Δπψλπκν 
Ξαηέξα: 

 
 

 
λνκα θαη Δπψλπκν 
Κεηέξαο: 

 

 
Ζκεξνκελία 
γέλλεζεο(2): 

 

 
Ρφπνο Γέλλεζεο: 

 

 
Αξηζκφο Γειηίνπ 
Ραπηφηεηαο: 

  
Ρει: 

 

 
Ρφπνο Θαηνηθίαο: 

  
Νδφο: 

  
Αξηζ: 

  
ΡΘ
: 

 

 
Αξ. 

Ρειενκνηνηχπνπ 
(Fax): 

  
Γ/λζε 

Ζιεθηξ. 
Ραρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 ια ηα αλαγξαθφκελα ηφζν ζηελ ειεθηξνληθή φζν θαη ζηε θπζηθή κνξθή ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο 
πξφηαζεο θαζψο θαη φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θπζηθφ θάθειν ηεο 
πξφηαζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή. 

 Ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ιάβεη ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 
 Ζ επηρείξεζε έρεη ππνβάιιεη κφλν κία πξφηαζε ζην παξφλ Ξξφγξακκα. 
 Ρν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεη δελ 

έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί, εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν 
πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζην έξγν πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ 

 Ζ επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί ζε 
βάξνο ηεο αλάθηεζε θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

 Ζ επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2.1 ζεκεία 
9,10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ 
ηεο Ξξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο. Ξαξάξηεκα VΗ ηνπ Ξαξφληνο Νδεγνχ) 

 Ζ επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ απφ ην ΔΓΡΑΑ θαη 
κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην παξφλ πξφγξακκα ηνπ ΔΡΞΑ. 

 Ζ επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο δηθαηφρξεζεο,(franchising) δελ απνηειεί θνηλνπξαμία 
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(άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ΘΒΠ) θαη δελ είλαη αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. 
 Πε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο ζπκθσλεί ζηε δεκνζίεπζε ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ 
θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓ ΔΞΑΔ 
www.antagonistikotita.gr) ή κε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ 
Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1828/2006. 

 Ν επηρεηξεκαηίαο απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ δεισζέλησλ απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο. 

 Ν επηρεηξεκαηίαο απνδέρεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή ηνπ, κεηά ηελ 
έληαμε ηνπ έξγνπ, ην έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζεί λα επηζηξέςεη έληνθα ηε ιεθζείζα δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε. 

 Ζ επηρείξεζε ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
(ΑκεΑ) ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο απηήο πινπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πξφζβαζεο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, φπσο νη ππνδνκέο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ 
ζρέδην. 

 

Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 

                                                                                                                                                                
Γηα ηελ επηρείξεζε/ 

                                                                                                                                                                               
-Ν- 

                                                                                                                                                       
Λφκηκνο Δθπξφζσπνο  

 

(ζθξαγίδα επηρείξεζεο, ζηνηρεία 
Λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε πεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ 
ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο 
ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) Πε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

http://www.antagonistikotita.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣV: B’ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ 

 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ 

(άξζξν 8 Λ.1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε  

βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 

 

ΞΟΝΠ(1): 

ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΦΝΟΔΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

«ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» 

 

Ν – Ζ λνκα: 

 

  

Δπψλπκν: 

 

 

λνκα θαη Δπψλπκν 
Ξαηέξα: 

 

 

 

 

λνκα θαη Δπψλπκν 
Κεηέξαο: 

 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2): 

 

 

Ρφπνο Γέλλεζεο: 

 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ 
Ραπηφηεηαο: 

 

  

Ρει: 

 

 

Ρφπνο Θαηνηθίαο: 

  

Νδφο: 

  

Αξηζ: 

  

ΡΘ
: 

 

Αξ. 
Ρειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 

 Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Ραρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

 

 

 

Β.1: 
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 Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε επηρείξεζε  ή  

 Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο  «εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (νληόηεηα)»  απφ θνηλνχ κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο . (Πηελ έλλνηα ηεο «εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο » πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
ζπλδεδεκέλεο θαη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
Ξαξάξηεκα V ηνπ παξφληνο).  Πηελ πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν παξαθάησ 
πίλαθαο γηα θαζεκία απφ ηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε αηηνχζα : 

 

Ξίλαθαο 4: Δπηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί σο «εληαία νηθνλνκηθή 
κνλάδα». 

Πηνηρεία Δπηρείξεζεο Δπεμήγεζε 

ΑΑ Δπηρείξεζεο 

Ν αχμσλ αξηζκφο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 
νπνία ε αηηνχζα ιεηηνπξγεί σο εληαία 

νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζπλδεδεκέλεο/ζπλεξγαδφκελεο 
επηρεηξήζεηο) 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  

Α.Φ.Κ. Δπηρείξεζεο  

Θ.Α.Γ. Δπηρείξεζεο  

Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 0-100 

Δπψλπκν Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

λνκα Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Ξαηξψλπκν Λνκίκνπ 
Δθπξνζψπνπ 

 

Α.Φ.Κ. Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Έγγξαθν Ραπηνπνίεζεο Λνκίκνπ 
Δθπξνζψπνπ 

Α.Γ.Ρ. ή Ηζνδχλακν 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε Λνκίκνπ 
Δθπξνζψπνπ 

 

  

 

     Β.2: 

 Ρν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί κε 
απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη νη 
ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο), έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο  θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν 
πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο 
Ξξάμεο, βάζεη θαζεζηψηνο de minimis. 

 

Σηε δήιωζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ θαζεζηώηνο de 
minimis (πξόγξακκα, θνξέαο επηδόηεζεο, ρξνλνινγία έληαμεο θαη πνζό). Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε 
επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε, ζα ην αλαγξάθεη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε. 
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Ξίλαθαο 5:  Ξίλαθαο Δπηρνξεγήζεσλ de minimis 

ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ de minimis ΓΗΑ ΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ Ζ ΑΗΡΝΠΑ ΔΣΔΗ ΑΞΝΘΡΖΠΔΗ ΔΛΛΝΚΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΙΖΤΖΠ 

Πηνλ Ξίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαη νη εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί βάζεη ηνπ πξνζσξηλνύ θαζεζηώηνο (2009/C83/01)  

Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί σο εληαία 
νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο). 

Ξξφγξακκα/ 
Κέηξν/ 
Γξάζε απφ 
ην/ηελ 
νπνίν/α ε 
επηρείξεζε 
έρεη 
απνθηήζεη 
έλλνκν 
δηθαίσκα 
ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο 
(απφ 
1/1/2009 θαη 

κεηά) θαη 
θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκφο 
πνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή 
αξηζκφο 
ζχκβαζεο ή 
άιινπ 
εγγξάθνπ κε ην 
νπνίν 
ηεθκεξηψλεηαη 
ε ιήςε ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο. 

Ζκ/λία 
πνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή 
εκεξνκελία 
ιήςεο ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο. 

Ξνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ 
αλαγξάθεηαη 
ζηελ Απφθαζε 
Έληαμεο. 

Ξνζφ Γεκφζηαο 
Σξεκαηνδφηεζεο 
πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΚ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη σο εκεξνκελία δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
πνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο/ππαγσγήο  θαη ελ γέλεη παξαρψξεζεο ηνπ έλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο 
ηεο ελίζρπζεο. Διέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ε 
επηρείξεζε ιακβάλεη, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, φζν θαη ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ ε λέα ελίζρπζε δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε 
ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο . Πε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
αλσηέξσ απνθάζεσλ. 

      

Β.3: 

Ρν χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο  πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο 
θαη νη ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο), έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο  θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα 
νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο βάζεη νηνπδήπνηε 
άιινπ θαζεζηψηνο  

 

Σηε δήιωζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη νηνπδήπνηε άιινπ 
θαζεζηώηνο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί εληζρύζεωλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (πξόγξακκα, θνξέαο 
επηδόηεζεο, ρξνλνινγία έληαμεο θαη πνζό) γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ πξόθεηηαη λα ζωξεπζνύλ 
κε εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο.. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε, ζα ην 
αλαγξάθεη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε 
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Ξίλαθαο 6:  Ξίλαθαο Δπηρνξεγήζεσλ βάζεη νηνπδήπνηε άιινπ (πιελ de minimis) θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο 
επηιέμηκεο δαπάλεο 

 

ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (πιελ de minimis) ΓΗΑ ΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ Ζ ΑΗΡΝΠΑ ΔΣΔΗ ΑΞΝΘΡΖΠΔΗ ΔΛΛΝΚΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΙΖΤΖΠ , ΒΑΠΔΗ 
ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΝ ΘΑΘΔΠΡΥΡΝΠ  ΔΛΗΠΣΠΖΠ  ΓΗΑ ΡΗΠ ΗΓΗΔΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 

Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί σο εληαία 
νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο). 

Ξξφγξακκα/ 
Κέηξν/ 
Γξάζε απφ 
ην νπνίν  ε 
επηρείξεζε 
έρεη 

απνθηήζεη 
έλλνκν 
δηθαίσκα 
ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο 
(απφ 
1/1/2009 
θαη κεηά) 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκφο θαη 
εκεξνκελία 

πνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο/ππαγσγήο 
ή εκεξνκελία 

ιήςεο ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο  

Ίδηεο 
δαπάλεο 
πνπ 
απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν 
ελίζρπζεο 

δπλάκεη 
άιινπ 
θαζεζηψηνο 

Ξνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ αλαγξάθεηαη 
ζηελ Απφθαζε 
Έληαμεο/ππαγσγήο. 

Ξνζφ Γεκφζηαο 
Σξεκαηνδφηεζεο 
πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΚ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

        

(***) Δπηζεκαίλεηαη φηη σο εκεξνκελία δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο/ππαγσγήο θαη ελ γέλεη παξαρψξεζεο 
ηνπ έλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο 
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Β.4: 

 Ρν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε επελδπηηθή 
πξφηαζε, ε νπνία έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ αηηνχζα επηρείξεζε θαζψο 

θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία 
νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη 
νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο) θαη βξίζθεηαη ζε 

ζηάδην αμηνιφγεζεο ή έληαμεο, βάζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα 
νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο ίδηεο 

επηιέμηκεο δαπάλεο (πξφγξακκα, θνξέαο επηδφηεζεο, εκεξνκελία 
ππνβνιήο αίηεζεο, αηηνχκελε επηρνξήγεζε). 

Πηε δήισζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε επελδπηηθή πξφηαζε, ε νπνία έρεη ππνβιεζεί απφ 
ηελ αηηνχζα επηρείξεζε, θαζψο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί 

κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη 
ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο) θαη 
βξίζθεηαη ζε ζηάδην αμηνιφγεζεο ή έληαμεο, βάζεη θαζεζηψηνο de minimis ή 

νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο (πξφγξακκα, 
θνξέαο επηδφηεζεο, εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο, αηηνχκελε επηρνξήγεζε) 

 

Ξίλαθαο 7:  Ξίλαθαο αηηνύκελσλ επηρνξεγήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο ή έληαμεο βάζεη θαζεζηώηνο de minimis 
γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηώηνο γηα ηηο 
ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο 

 

ΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο ή έληαμεο βάζεη θαζεζηώηνο de minimis γηα 
νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

Πηνλ Ξίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαη νη αηηνύκελεο εληζρύζεηο βάζεη ηνπ πξνζσξηλνύ θαζεζηώηνο (2009/C83/01) 

Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί 
σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 

επηρεηξήζεηο). 

Ξξφγξακκα/ 
Κέηξν/ Γξάζε ζην 
νπνίν/α ε 
επηρείξεζε  έρεη 
ππνβάιιεη πξφηαζε 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο 

Ζκ/λία πνβνιήο 
επελδπηηθήο 
πξφηαζεο  

Ξνζφ αηηνχκελεο 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο  

Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΚ Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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 Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή κνπ κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ην 
έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζψ λα επηζηξέςσ εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 

 

                                                                                                                                             
Γηα  ηελ επηρείξεζε / Ππλεξγαζία 

                                                              

                                                                                             -Ν- 

                                                                                                                                   
Λφκηκνο εθπξφζσπνο  

 

                                      (ζθξαγίδα επηρείξεζεο, ζηνηρεία Λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθή)  

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε πεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ 
ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο 

ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 

 


