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ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΜΖΔΩΝ 

ΑΔ Αξρή Διέγρνπ: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή νληφηεηα, 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ε 

νπνία νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξαµµα θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ. 

ΑΔΠ (Αλαιπηηθέο Δθζέζεηο Πξνόδνπ) Δθζέζεηο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ γηα ηνλ επηηφπνπ έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

ΑκεΑ Άηνκα κε αλαπεξία. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε θηλεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή 

αλαπεξία (πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο) ή/θαη ςπρηθή/λνεηηθή/ γλσζηηθή θ.ιπ. 

αλαπεξίεο 

Αλάθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ 

ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηία. 

ΑΠΗ Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη 

αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζην 

πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο µεηξήζηµνπο 

ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεωζηήηωο Καηαβιεζέλ Πνζό Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή 

ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ 

νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο. 

Γεκόζηα Γαπάλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε 

ζπµµεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ ή 

ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, µίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 

αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 

2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31
εο

 

Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ λνείηαη σο παξεκθεξήο δαπάλε. 

Γεκνζηνλνκηθή Γηόξζωζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε έλα 

έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη αλάινγε ηεο παξάβαζεο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνύρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε 

ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε  

Eπξ. Δπηηξνπή Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην νπνίν 
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θαζνξίδεη µηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ 

πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνµή ελφο Σαµείνπ ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 

2007-2013», µε ηε ζπλδξνµή ηνπ Σαµείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν µε ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν 

αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 

θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην Ν.3614/07 (άξζξν 4 παξ. 4γ): 

Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε 

δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί θαζήθνληα γηα 

ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο. 

Ωο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, 

κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα πιεξνί 

θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη 

εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ 

αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απαηηείηαη 

ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο 

νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

€ Δπξψ 

Ηδηωηηθή ζπκκεηνρή 
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρή 
Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ (ρσξίο δαλεηζκφ) πφξσλ έλαο Γηθαηνχρνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ξγαλν Διέγρνπ Όξγαλν νξηδφκελν απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο 

πινπνίεζεο ηνπ. 

Παξαηππία Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε ή 

παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ην 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ 

θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Πξάμε/Δξγν ΔΠΑΔ Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

Πξνρξεκαηνδόηεζε πξνγξάκκαηνο   Γηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη πξνζσξηλά ηελ 

θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζε δηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληνπίδεηαη θαζπζηέξεζε ζηε ξνή 

πφξσλ απφ ην ΠΓΔ  
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ΠΚΔ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 

θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο 

ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ 

ηζρχνπζα είλαη ε 14053/ΔΤ1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Τ.Α. 43804/ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β/2009) θαη ΤΑ 2802/ΔΤΘΤ 1212(ΦΔΚ 

1088/Β/19-7-2010) θαη ηζρχεη.  

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ  Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) / Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο  

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο   

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο Σν Τπνπξγείν ή ε Πεξηθέξεηα ή ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο έρεη ηελ 

επζχλε απφδνζεο ησλ πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα 

δηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Φνξέαο ηεο Δπέλδπζεο/Φνξέαο 

πινπνίεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαίζην ησλ 

θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο. 



                                                                                                                                        

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»  

 
ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
1 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

Σν Πξφγξακκα «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

απνηειεί κηα  πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο (ΤΠΟΗΑΝ) – Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» (ΔΠ.ΑΝ.ΗΗ) πνπ ζηνρεχεη  

ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ  πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ  ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ γεληθνχ ζηφρνπ, πινπνηείηαη ην 

Πξφγξακκα «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ, θαη ππφ πξνυπνζέζεηο 

θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε ηεο εμσζηξεθνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο.  

Οη  εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ  θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ην 

εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 Ζ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε δεζκψλ ζπλεξγαζίαο 

Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ.   

 Ζ ππνζηήξημε θαη αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηε παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

κε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο  πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα 

ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο – εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο.  

 

Σα αλσηέξσ απνηεινχλ θαη δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επίηεπμε 

ησλ νπνίσλ ζα εμεηάδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ έθαζηεο επελδπηηθήο 

πξφηαζεο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εμέηαζεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλαιχνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο.   
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2 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη  κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€ (Γεκφζηα 

Γαπάλε),ην νπνίν θαηαλέκεηαη θαηά 60% δει. 18.000.000,0 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο θαη λέεο 

πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά 30% δει. 9.000.000,00€ γηα ηα 

επηρεηξεκαηηθά κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ 

πθηζηακέλεο θαη λέεο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη 10% δει. 3.000.000,00€ γηα ηα 

ζπλεξγαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ππφ 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο.  

ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο, ην αδηάζεην πνζφ ζα κεηαθέξεηαη ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο 

ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο. Αλ ππάξμεη αδηάζεην πνζφ απφ δχν θαηεγνξίεο, φιν 

απηφ ην πνζφ ζα θαηαλεκεζεί ζηελ ηξίηε θαηεγνξία.  

 

Σα αλσηέξσ δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη / αλαθαηαλέκνληαη κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 

 

1. Πνζφ 11.250.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο 

γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν πξφγξακκα 

εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ» .  

2. Πνζφ 6.000.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο πνπ εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε 

απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006).  

3. Πνζφ 8.400.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Κεληξηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5337/26-10-

2007απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008) 

4. Πνζφ 750.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Γπηηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5337 /26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008).  

5. Πνζφ 3.000.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Διιάδαο-Ζπείξνπ (ηεξεά Διιάδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007) 

5332/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO001). 
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6. Πνζφ 600.000,0 € απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο θαη 

Νήζσλ Αηγαίνπ (Νφηην Αηγαίν) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007) 5439/5-11-

2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO002). 

Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

Απνζηνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη :  

(α) ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ην 

βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο 

θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη  

(β) ε ζπκβνιή ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ 

Κνηλφηεηα, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή 

ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ. 

 

 

3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ – ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ λνκηθή βάζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» είλαη: ν Νφκνο 3614/2007 (Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 – 2013) (ΦΔΚ 

267/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 153Α), ε ΤΠΑΤΓ 

14053/ΔΤ/1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540/Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 

43804/ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β) θαη ΤΑ 2802/ΔΤΘΤ 1212(ΦΔΚ 1088/Β/19-7-2010) , 

ν Ν.2438/96 (ΦΔΚ 211/Α),  ν Ν. 2308/95 (ΦΔΚ 114Α), ην Π.Γ. 98/1996 (ΦΔΚ 77/Α), 

ην ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92Α), ν Ν.3752/2009 (ΦΔΚ 40/Α/04-03-2009) «Σξνπνπνηήζεηο 

επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ν  Ν.2244/94(ΦΔΚ 168Α) φπσο ηζρχεη. 

Δπίζεο είλαη:  

- ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο - Δληζρχζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο (de minimis aid) 

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

θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 1083/2006 θαη 1080/2006 θαλνληζκψλ).  

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

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο , αληηθαζηζηά ηνλ Καλ. 1783/99).  

 

εκεηψλνληαη επίζεο ηα εμήο: 

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 

379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

ηνπ Καλνληζκνχ.  
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χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο 

πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα 

(ακέζσο) πξνεγνχκελα δχν (2) νηθνλνκηθά έηε) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έληαμεο ηεο πξφηαζεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1998/2006 ηεο Δ.Δ. «Όηαν ηο ζςνολικό ποζό ενίζσςζηρ πος πποβλέπεηαι βάζει ενόρ 

μέηπος ενίζσςζηρ ςπεπβαίνει ηο παπαπάνω ανώηαηο όπιο, ηο εν λόγω ποζό 

ενίζσςζηρ δεν μποπεί να ςπασθεί ζηο εςεπγέηημα ηος παπόνηορ κανονιζμού, ούηε 

ππορ ηο μέπορ πος δεν ςπεπβαίνει ηο ανώηαηο όπιο. ηην πεπίπηωζη αςηή, δεν 

μποπεί να γίνει επίκληζη ηος εςεπγεηήμαηορ ηος παπόνηορ κανονιζμού για ηο 

ζςγκεκπιμένο μέηπο ενίζσςζηρ ούηε καηά ηον σπόνο σοπήγηζηρ ηηρ ενίζσςζηρ ούηε 

ζε οποιοδήποηε μεηαγενέζηεπο σπονικό ζημείο».  

Ο έιεγρνο εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο De – Μinimis γίλεηαη φρη κφλν ζε επίπεδν 

κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζε επίπεδν «δεδνκέλεο επηρείξεζεο» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1998/2006. Χο «δεδνκέλε επηρείξεζε» 

λνείηαη κηα  εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα, ε νπνία πεξηθιείεη κηα εληαία νξγάλσζε 

πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή 

εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη  άιιεο 

επηρεηξήζεηο φπσο ε νκάδα ή νκίινο επηρεηξήζεσλ κε θνηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζθνπνχο  ηφζν πξίλ ηελ έληαμε ηεο πξφηαζεο (ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) φζν θαη 

θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (βιέπε θαη Κεθ. 16 θαη Παξάξηεκα II). 

Σν ζεκείν απηφ ζα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ειέγρνπ πξηλ ηελ ππαγσγή 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ / απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζψξεπζεο (200.000,00€) ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ησλ ηξηψλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ  (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη  ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε).  

χκθσλα επίζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 1998/2006 / άξζξν 2, παξ. 5, 

απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε απηή πξνθχπηεη 

έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή 

απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ην φξην ησλ 200.000 επξψ 

ππνινγίδνληαη θαλνληθά κφλνλ νη de minimis εληζρχζεηο πνπ έιαβε ε επηρείξεζε θαηά 

ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη θαηά ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De Minimis, 

θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ζε Τπεχζπλε Γήισζε φιεο  νη 

ρνξεγεζείζεο εληζρχζεηο αλά δεδνκέλε επηρείξεζε (αλεμάξηεηα εάλ είλαη γηα ηηο ίδηεο 

ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο) θαζψο θαη νη ρνξεγεζείζεο άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

κφλν γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία (ζχκθσλα κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-2011) απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ΔΦΓ θαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε 
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ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξφηαζε πξνο αμηνιφγεζε ζην παξφλ 

πξφγξακκα, ζα δειψζεη εγγξάθσο ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζηνπο 

ζρεηηθνχο πίλαθεο, θαη ζηελ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζηα νπνία ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε γηα ηηο 

ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ  χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη 

ιάβεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα ΔΚ αξ. 1998/2006 θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία,  αλεμαξηήησο αλ αθνξνχλ ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα 

λα ειεγρζεί ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηήξεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De 

Minimis.   

2.  Σα παξερφκελα απφ ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κε 

επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

3.  Ο παξψλ νδεγφο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πέληε πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΝ ΗΗ & 4 

ΠΔΠ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο). 

4.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηε θαηάηαμε ηνπο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο ζε θάζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απνηππψλνληαη ζην Άξζξν 2. ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο. ην πξφγξακκα 

εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέρξη 

εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Γειαδή, ε 

βαζκνινγία  βάζεο (50%) απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ 

έληαμε κηαο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα δελ πξνβιέπεη 

επηιαρνχζεο πξνηάζεηο. 

5.  ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα  ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα  ζα πξέπεη λα  ιακβάλνπλ 

κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 1083/2006 ηεο Δ.Δ..  

6.  Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο 

απνξξένπλ απφ ηνλ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 (Άξζξα 5-9), ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

16 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) φπσο θαη νη ινηπέο 

απαηηήζεηο απηνχ. 

7.   Ο παξψλ Οδεγφο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ κε ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαζψο ην πξφγξακκα 

δελ ρξεκαηνδνηεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ 

πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο), φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη 
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ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V). 

Δπηρεηξήζεηο εκπίπηνπζεο ζηα θξηηήξηα απηά ρξεκαηνδνηνχληαη, ζηελ παξνχζα 

θάζε, απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ πινπνίεζε φηη εληάρζεθε ζην παξφλ Πξφγξακκα 

επηρείξεζε εκπίπηνπζα ζηα σο άλσ Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ, ην έξγν απεληάζζεηαη 

θαη ε ηπρφλ ρνξεγεζείζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε επηζηξέθεηαη εληφθσο. 

 
 
 
4 ΦΟΡΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ δξάζε «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ζα 

πινπνηεζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο - Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΓΜΜΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ  

Πξνγξάκκαηνο  Αληαγσληζηηθφηεηα  θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «ΔΦΔΠΑΔ». Οη δχν 

απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ. 

 

 

5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο έληαμεο ζην 

πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. 

Χο ρξφλνο έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο (04-02-2011). 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη θπζηθή ππνβνιή θαθέισλ πξνηάζεσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ.  

 Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ. Ζ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κε θζίλνπζα 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ αλά 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ 

παξφληνο Οδεγνχ  

 Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο ππνςεθίνπο.  

 

 

 

6 ΣΤΠΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
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6.1  Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 

 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ:  

 

Α) Μεκνλσκέλεο Τθηζηάκελεο θαη Νέεο Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο 

επηρεηξήζεηο:  

 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ 

ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ (Παξάξηεκα III), ΚΑΗ,  

 έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ 01-01-2010, έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, 

ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

Χο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη επίζεο νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιισλ ηνκέσλ (πιελ 

κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ) ή πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κε 

επηιέμηκν ΚΑΓ, νη νπνίεο απέθηεζαλ επηιέμηκν ΚΑΓ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (04-02-2011).  

Σέινο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε επηιέμηκν ΚΑΓ, 

ν νπνίνο φκσο ήηαλ αλελεξγφο θαη ελεξγνπνηήζεθε απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ 

εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (04-02-2011). 

Β) Τθηζηάκελεο θαη Νέεο Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ, νη νπνίεο: 

 ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ (Παξάξηεκα III),  

 έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ 01-01-2010, έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, 

ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ΚΑΗ, 

 Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε 

εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΗ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ 

ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ κία 

επηιέμηκε επηρείξεζε ηεο πεξίπησζεο (Α) αλσηέξσ κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο.  

Γ) Τθηζηάκελεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο: 

 Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε 

εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΗ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ 

ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) πνιχ κηθξέο, κηθξέο ή κεζαίεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηεο  πεξίπησζεο 
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(Α) αλσηέξσ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 

III ηνπ παξφληνο, ΚΑΗ,  

 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, 

θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο 

επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ 

επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ (Παξάξηεκα III), ΚΑΗ,  

 έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

01-01-2008, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

Γ) Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) πθηζηάκελσλ ή / θαη Νέσλ Πνιχ Μηθξψλ, Μηθξψλ 

θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηιεμηκφηεηαο ηεο 

πεξίπησζε (Α) αλσηέξσ, θαη ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ 

δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΗ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ σο εκεξνκελία ζχζηαζεο 

λνείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

Βεβαίσζε Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. .  

 

Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, σο πθηζηάκελε ζεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ 

έρεη θιείζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη σο λέα απηή πνπ έρεη 

θιείζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαη ιηγφηεξεο απφ ηξείο.  

 

Γελ απνθιείνληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηαβίβαζε, 

απνξξφθεζε ή ζπγρψλεπζε, (βιέπε νδεγία 45385/ΔΤ7455/14-9-2009 ηνπ ΤΠΟΗΟ) 
αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ 1/1/2010. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 

[θαηαζηαηηθφ επηρείξεζεο, δεκνζίεπζε ΦΔΚ, βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

βεβαίσζε κεηαβνιψλ (φπνπ πθίζηαηαη) απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ] θαη φηη ν λένο θνξέαο 

πξνήξζε απφ θνξείο πνπ ην αξγφηεξν έσο ηελ 01-01-2010, είραλ θιείζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαηξνπψλ επηρεηξήζεσλ (αιιαγή εηαηξηθήο κνξθήο) ζα 

πξέπεη λα έρεη θιεηζζεί κία ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  

 

Τπνγξακκίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν πξφηαζε 

είηε κεκνλσκέλα είηε σο εηαίξνο ζε νκαδηθφ ζρήκα.  ε πεξίπησζε ππνβνιήο, 

απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε), πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, απνξξίπηνληαη φιεο θαη νη θάθεινη ηίζεληαη ζην αξρείν.  
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Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θάζε 

επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο)  έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

κία (1) κφλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ 

ην θπζηθφ πξφζσπν  ζπκκεηέρεη, ζα απνξξίπηνληαη φιεο, αλεμαξηήησο ηεο 

ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζψπσλ.  

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά θαη ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 6.2, 6.3 θαη 6.4.  

 

 

6.2 Μνξθή θαη Γξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, 

Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία), νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,  πνπ ηεξνχλ 

βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο κε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ 

απφ ηνπο επηιέμηκνπο σο αλσηέξσ (παξ. 6.1) νξίδεηαη θσδηθνχο Κ.Α.Γ. 2008 

(NACE—αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη) , φπσο απηνί νη θσδηθνί αλαγξάθνληαη ζηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, ή ζε άιιν 

ζηνηρείν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο1 εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ DE MINIMIS (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

θαη  ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 

εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηδφηεζεο, κηα επηρείξεζε ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαη λα έρεη βηβιία Β’ ΄ε Γ’ 

θαηεγνξίαο. Απνθιείνληαη ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, 

ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising) 

θαζψο επίζεο θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ) θαη αζηηθέο κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. 

 

 

6.3 Δπηπιένλ πξνϋπνζέζεηο 

 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ πέξα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 6.1 θαη 6.2 θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

                                                 
1
 Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ θσδηθψλ Κ.Α.Γ. 2008 δχλαηαη λα πξνθχπηεη θαη κε ηελ δήισζε κεηαβνιήο 

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

θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρσξίο λα δειψλεηαη ζε 

απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. 
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 Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 2 παξ. 2 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

επηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ 

ηηο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ 

Μέζνπ ξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή 

δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (2008, 2009 θαη 2010). 

 Σα ππνβαιιφκελα Δπελδπηηθά ρέδηα ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / 

ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο (βιέπε Κεθ. 8 ηνπ παξφληνο). 

 Οη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα έρνληαο ζηελ επσλπκία ηνπο άδεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε 

λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο (π.ρ. βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ γηα απαιιαγή ή φηη έρεη 

ππνβιεζεί πιήξεο θάθειινο γηα ηελ αλαλέσζε ή ηεο έθδνζε λέαο αδείαο).   

  Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηθξν – κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

επηιέμηκεο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ νξηζκνχ ΜΜΔ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 πνπ απαζρνινχλ απφ 0 έσο 250 

άηνκα (εθθξαδφκελα ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ)) θαη ην φξην ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ή ην ζχλνιν 

ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR (γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο ΜΜΔ βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη ΗΗ ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ). 

 

 

6.4 Πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ ζύκθωλωλ 

ζπλεξγαζίαο  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (Β), (Γ) θαη (Γ) αλσηέξσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:   

 Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο απνηειεί πιαίζην θνηλψλ ελεξγεηψλ ζηε βάζε 

πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ γηα ηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη αλάδεημε πξντφλησλ θηι. 

 Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 

Κάζε εηαηξία ζπκκεηέρεη κε ην δηαθξηηφ δηθφ ηεο επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν φκσο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

πεξηγξάθεη / πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο ελέξγεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο.   

 Δπηιεγκέλεο ελέξγεηεο (ή θαη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ) έθαζηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θνηλέο ελέξγεηεο κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο (αιιά έθαζηνο 
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εηαίξνο δηαηεξεί ζην αθέξαην ηηο δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο αλά εηαίξν 

(επηρείξεζε) δαπάλεο2).  

 ινη νη ζπκβαιιφκελνη εηαίξνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο επηιέμηκνη θαη έθαζηνο 

εμ απηψλ λα πιεξνί πιήξσο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην παξφλ 

πξφγξακκα.  

 ινη νη ζπκβαιιφκελνη ζε ζρήκα ζπλεξγαζίαο εηαίξνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο ηνπ Καλνληζκνχ (Παξάξηεκα I). ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη ππνβάιιεηαη πξφηαζε ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ζπγαηξηθέο, εμαξηψκελεο , ζπλδεδεκέλεο θηι. εηαηξίεο, νη πξνηάζεηο φισλ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ / ζρεηηδφκελσλ εηαίξσλ ζα απνξξίπηνληαη. Γηα ηνπο ππφινηπνπο 

εηαίξνπο ζα εμεηάδνληαη ηα ππφινηπα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο σο νξίδνληαη απφ 

ηνλ παξφληα νδεγφ.   

 ινη νη ζπκβαιιφκελνη είλαη απφιπηα αιιειφρξενη θαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη ππφ κνξθή 

θσδηθνπνίεζεο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα αθφινπζα πεδία:  

o Λεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ εηαίξσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. 

o Λεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε 

ζπλεξγαζία θαη πιήξε αληηζηνίρηζε απηψλ ζε θάζε εηαίξν θαζψο θαη ησλ 

θνηλψλ ελεξγεηψλ  (Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλεη ν θάζε – έλαο, πνηεο ζα είλαη 

θνηλέο (κε θνηλφ «απνδέθηε»), πνηνο / πνηνη ζα είλαη νη θνηλνί 

«πξνκεζεπηέο» θηι.  

o Ση θαη γηαηί πξφθεηηαη λα πξνσζεζεί ζε λέεο αγνξέο 

o ε πνηεο λέεο αγνξέο θαη ζε πνηνπο απνδέθηεο ζπγθεθξηκέλα  

o Πψο θαη πφηε απηφ πξνβιέπεηαη λα γίλεη. 

o Πνηα ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο.  

o Λεπηνκεξή πξφβιεςε κεραληζκψλ εμφδνπ απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη 

πξφβιεςεο ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αλαρψξεζεο ή κε ηήξεζεο ησλ 

φξσλ ηνπ ζπκθψλνπ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ.   

 Ο θάζε εηαίξνο ππνβάιεη απηνηειέο θαη απηνδχλακν επελδπηηθφ ζρέδην.  ιεο νη 

πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απηνηειψο θαη εληάζζνληαη απηνηειψο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηάδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ζην απηνχζην θαη γηα θάζε εηαίξν μερσξηζηά.   

 Ζ χπαξμε (θαη ηήξεζε) ηνπ ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο εμαζθαιίδεη πςειφηεξν 

πνζνζηφ ελίζρπζεο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

                                                 
2
 Γηα παξάδεηγκα 4 – 5 π.ρ.  θαηαζθεπαζηέο  ππνδεκάησλ επηζπκνχλ ηελ επέθηαζε ηνπ πξντφληνο ζε 

αλαηνκηθά ππνδήκαηα κε ηελ ρξήζε λέσλ πιηθψλ. Τπφ κία ζπλεξγαζία ζα κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα 

απνηαζνχλ ζε εμεηδηθεπκέλν νίθν πηζηνπνίεζεο ηνπ λένπ πξντφληνο θαη λα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα πεξίπηεξα κηαο έθζεζεο ΑΛΛΑ κε ηηκνιφγηα δηαθξηηά γηα θάζε επηρείξεζε θαη κε 

πιήξε αληηζηνηρία δαπαλψλ πνπ ηνπο αλαινγεί.  
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 Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ θάζε εηαίξν κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, κε πνηλή άκεζεο κεηάηαμεο ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή 

ελίζρπζεο ή απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ εάλ δελ ππνβιεζεί, θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο επηιέμηκεο 

πεξηνρέο ελεξγεηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 8.1 ηνπ παξφληνο.  

 Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ «αηνκηθνχ» επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλεξγαζία ππνβάιιεηαη θαη ην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο. Σν ζχκθσλν απηφ (θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ) ιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σν πνζνζηφ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο 

ζχκθσλα κε ηηο ηειηθά πινπνηεκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έθαζην «αηνκηθφ» επελδπηηθφ ζρέδην.   

 Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξφζζεηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο ζε έθαζην επελδπηηθφ 

ζρέδην, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηειεζηεί νη θνηλέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο.  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζχκθσλσλ ζπλεξγαζίαο, θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, ζα θιεξψλνληαη  αμηνινγεηέο αλά ζπλεξγαζία. 

 Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαζίεο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπλεξγαζίαο (θπζηθφ αληηθείκελν απηήο), ζα ρξεζηκνπνηείηαη (αλά ζπλεξγαζία) 

έλα (ην ίδην) φξγαλν ειέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα επηθπξψλεη ην 

πφξηζκα ησλ ειέγρσλ απηψλ.  

 Σα ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο πξέπεη λα έρνπλ κνξθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο  πξάμεο ή / θαη λα έρνπλ ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα γηα θάζε 

επηρείξεζε Γ.Ο.Τ.  

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ζπλεξγαζία απνρσξήζεη ή απεληαρζεί εηαίξνο (νη) ή 

απνξξηθζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε, ηφηε:   

o Γηα ηελ πεξίπησζε (Γ) ν πςειφηεξνο ζπληειεζηήο ελίζρπζεο παξακέλεη 

ελεξγφο εάλ ζηελ ζπλεξγαζία παξακείλνπλ θαη νινθιεξψζνπλ ην έξγν 

ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εηαίξνη. Δάλ παξακείλνπλ κφλν δχν ή έλαο, γίλεηαη 

απηφκαηε αιιαγή ζηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή ελίζρπζεο.  

o  Γηα ηελ πεξίπησζε (Β) εάλ απφ ηελ ζπλεξγαζία αλαρσξήζεη, απεληαρζεί 

ή απνξξηθζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ν εκπνξηθφο εηαίξνο, νη άιινη εηαίξνη 

ζπλερίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή 

ελίζρπζεο.  Δάλ απεληαρζνχλ, απνρσξήζνπλ, απνξξηθζνχλ νη κε 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο απεληάζζεηαη θαη ε πξφηαζε ηεο εκπνξηθήο 

επηρείξεζεο. 

o Γηα ηελ πεξίπησζε (Γ) εάλ απφ ηελ ζπλεξγαζία αλαρσξήζεη, απεληαρζεί 

ή απνξξηθζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ε κεγάιε επηρείξεζε, νη άιινη εηαίξνη 

ζπλερίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή 

ελίζρπζεο. Δάλ απεληαρζνχλ, απνρσξήζνπλ, απνξξηθζνχλ νη 
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κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απεληάζζεηαη θαη ε πξφηαζε ηεο κεγάιεο 

επηρείξεζεο.   

 Γηα ηελ απνθπγή απνθιεηζκψλ απφ έλα ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο φινη νη εηαίξνη / 

ζπκβαιιφκελνη ζα πξέπεη:  

o Έθαζηνο εμ απηψλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ De minimis θαη 

ην θξηηήξην ζψξεπζεο.  

o Έθαζηνο εμ απηψλ λα κε εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα ΟΠΑΑΥ 

 Μεηά ηελ ζχλαμε ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κφλν εάλ αθνξά φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη κε ζχκθσλε 

γλψκε φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε 

ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Δπηηξέπεηαη επίζεο ε απνρψξεζε εηαίξνπ 

κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (Κεθ. 14, 15).    

 Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ φια ζε ζεκεία ππνβνιήο ηεο ηδίαο πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη εηαίξνη απφ δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα πξνεπηιέγεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο (θαη λα αλαθέξεηαη ζην ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο) ζε πνηα πεξηθέξεηα ζα ππνβιεζνχλ φιεο νη πξνηάζεηο (θαη ην 

ζχκθσλν). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ππνβνιή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε έλαλ 

απφ ηνπο επηά (7) εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.  

 

 

7 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΧΝ 

 

ην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ 

€30.000,00 έσο €250.000,00 επξψ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ 

Μέζνπ ξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008, 

2009 θαη 2010) ή θαηά πεξίπησζε δηεηίαο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο πιήξνπο θαη 

νινθιεξσκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.  

 

Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη γηα πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ κεκνλσκέλεο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη θαηά αλαιινγία, γηα έθαζην εηαίξν γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλππνβάιεη θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ.  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ ή ην αξγφηεξν 1 ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε: 

 ζα  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη,  
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 λα έρεη λα επηδείμεη δειηία παξαγγειίαο ή / θαη ζπκβφιαηα / ζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο κε εκπνξηθνχο θαη ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.  

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 15% 

(βι. Κεθ 14).   

 

 

 

8 ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΔΞΟΦΛΖΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

8.1 Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο 

 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / 

ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο θαη πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο  πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

θαησηέξσ γεληθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ:  

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο : Γαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηα ηειηθά 

ζηάδηα ηεο παξαγσγήο φπσο κεραλήκαηα: 

o παθεηνπνίεζεο,  

o ζπζθεπαζίαο,  

o εηηθεηνπνίεζεο, θιπ.   

 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ: Δμεηδηθεπκέλεο θαη 

ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε αληαγσληζηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη εμνπιηζκφο θαη 

ινγηζκηθφ θαη ζρεηηδφκελεο κε απηά ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή CRM 

o Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-

business), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ (e-commerce), ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο – αγνξψλ θηι  

o Δμνπιηζκφο θηινμελίαο βαζηθψλ εθαξκνγψλ. 

o Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο Business 

Intelligence.  

o  Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ 

o Γεκηνπξγία Πνιπγισζζηθήο Ηζηνζειίδαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

γιψζζεο.  

o Απηνκαηνπνηεκέλα Σειεθσληθά θέληξα  

o Σερλνινγίεο ειεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ E.D.Iο  

o πζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε 

ειεθηξνληθέο θάξηεο. 

o Γηάζεζε πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε ειεθηνληθψλ κέζσλ (e-shop) κε 

ππνρξεσηηθή ρξήζε αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (e-payment). 
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 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη 

ζπζθεπαζίαο: 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Γνθηκέο / επαιεζεχζεηο /  πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο 

πξντφλησλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαη εξγαζηήξηα 

o ρεδηαζκφο Πξντφληνο / Γνθηκέο πιηθψλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο  

o ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο  

o Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε ρεδηαζηηθά θαη Καηαζθεπαζηηθά 

ηνηρεία ησλ Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ 

o Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο Διέγρνπ πνηφηεηαο / Γεκηνπξγία 

εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

o Γηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο.  

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξέο – ζηφρνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: 

o πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ηελ πξνβνιή λεφπ πξντφληνο ή ππάξρνληνο 

πξντφληνο ζε λέα αγνξά.  

o ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή μελφγισζζνπ έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ 

o Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη 

αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

o Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο. 

o Δλέξγεηεο In-Store Marketing ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη 

αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

o Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη α) 

πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ή κε ηελ ζπλεξγαζία / επνπηεία 

ζεζκηθνχ ή ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα θαη β) φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο. Δμεηδηθεπκέλεο 

κειέηεο θαη ππνζηήξημε (ηερληθή, λνκηθή θηι) βάζε πξνδηαγξαθψλ θαη κε 

ππνρξέσζε ππνβνιήο παξαδνηένπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε 

ζέκαηα φπσο:  

o Αλαδηάξζξσζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ  

o Αλάπηπμε ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ 

o Έξεπλα αγνξάο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

o Γηνίθεζε αιπζίδαο αμίαο 

o πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 

o Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ ίδξπζε πκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νίθνπο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ Joint-Ventures 

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο 

παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.     
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 Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ.  

 

Οη αλσηέξσ δαπάλεο αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηε παξάγξαθν 8.2.  

 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο νδεγνχ, απφ ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο / πεδία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε 

ζπλεξγαζία, εμαηξνχληαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη δαπάλεο 

πιεξνθνξηθήο.  

 

 

8.2  Δπηιέμηκεο δαπάλεο 
 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 

379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis aid) θαη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

πάγηα θαη άπια ζηνηρεία επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 8.1. Ο Πίλαθαο 1 παξαθάησ παξνπζηάδεη 

ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο. 

 
Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο.  

 
Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ ζην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην (πξφηαζε). 

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο (Γαπάλεο) 
Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

1. Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο  50% 

2. Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ   40 % 

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο 

πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο 
80% 

4. Δλέξγεηεο πξνβνιήο ζε αγνξέο – ζηφρνπο 50% 

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

40 % θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

50.000,0€ 

6. Πξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε 

παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

50% 

7. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ 
10% 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο 

πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:  

{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ) 
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Σα αλσηέξσ πνζνζηά, ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ ελψ θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην εγθεθξηκέλν πνζφ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα 

κέγηζηα επηιέμηκα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο. Παξφια απηά επηζεκαίλεηαη 

φηη ν εθηειέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε θαηεγνξία δαπάλεο κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηπρφλ ππεξβάιινλ πνζφ ζα θαιπθζεί κε ίδηα 

θεθάιαηα. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηηξεπφκελεο δαπάλεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία, ηα 

επηιέμηκα θφζηε γη απηέο θαζψο θαη νη επηκέξνπο πεξηνξηζκνί.  

 

 
Πίλαθαο 2: Δλδεηθηηθή Πεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ  Γαπαλψλ  

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 1 

«Γαπάλεο Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ» 

 
 
 
 
Αλάιπζε  
ησλ 
επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πξνκήζεηαο βαζηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο.  
Ο εμνπιηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:  
Α) Μεραλήκαηα:  

o παθεηνπνίεζεο,  
o ζπζθεπαζίαο,  
o  εηηθεηνπνίεζεο  
o πνηνηηθνχ ειέγρνπ,  
o άιια κεραλήκαηα / εμνπιηζκφ ζρεηηδφκελα κε ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγήο / δηάζεζεο ηεο 
ππεξεζίαο.  

Β) Φεθηαθφ / ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ 
1. Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο εηθφλαο (Δμνπιηζκφ θσηνγξάθεζεο, 

web cameras,θ.ι.π) 
2. πζηήκαηα Σειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα 

παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ. 
3. Hιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, servers πεξηθεξηαθά ζπζηήκαηα, 

δηθηηαθφο εμνπιηζκφο  θηι κέρξη 10% ηνπ Π/Τ ηνπ έξγνπ.  

Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

Σα επηιέμηκα θφζηε πεξηιακβάλνπλ: 

 Κφζηνο αγνξάο θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο (ζε απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη 
εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ εηήζηαο δηάξθεηαο απφ ηελ αγνξά ηνπ 
εμνπιηζκνχ) 

 Κφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 
ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ\  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 2 

«Γαπάλεο Πιεξνθνξηθήο / Σειεπηθνηλσληψλ» 

 
 
 

Αλάιπζε ησλ 
επηηξεπφκελσλ 

δαπαλψλ 
 

Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ θξίλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη 
αθνξνχλ ζε αλάπηπμε ή θαη πξνκήζεηα γηα:  

1. Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ CRM  
2. Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-business), 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
(e-commerce, e-invoicing, e-payment), ειεθηξνληθέο αγνξέο 
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/ θαηαζηήκαηα. 
3. Πξνκήζεηα Απηφκαησλ πζηεκάησλ ρεδηαζηηθνχ 

Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ (π.ρ. CAD θαη CAM) 
4. Δθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ search engine 

optimization)  
5. Λνγηζκηθφ Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθψλ Πιεξνθνξηψλ (Back – 

up / Data Recovery , script, ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο , 
ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηνρηψλ 

6. Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Διέγρνπ Παξαγσγήο θαη Πνηνηηθνχ 
Διέγρνπ (Αλά Φάζε ή / θαη γηα ην χλνιν ηεο Παξαγσγήο 
κε ή ρσξίο ηελ Υξήζε Σερλνινγηψλ Σειεκαηηθήο.) 

7. Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε ρεδηαζηηθά θαη 
Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία ησλ Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ. 

8. Παξακεηξνπνίεζε, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε κέρξη ην 10% 
ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

 
 
 
 
 
 
 

Σα επηιέμηκα θφζηε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Κφζηε ππεξεζηψλ παξφρνπ ASP (Application Service 
Provider) / On – demand Software / software as a Service 
(SaaS) 

 Κφζηε Αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα κέρξη έλα έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο. 
ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ν 
ηξφπνο παξνρήο ηεο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή 
ππεξεζίαο, π.ρ. per named/concurrent user, per server, 
/CPU θ.η.ι. 

 Βαζηθά θφζηε αξρηθήο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ  

 Κφζηε παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ / Δθαξκνγψλ πνπ 
ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
δξάζεο. Σν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή 
ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ελίζρπζεο  

 Κφζηνο εθπαίδεπζεο ζε ζπζηήκαηα / εθαξκνγέο πνπ ζα 
πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
δξάζεο 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε 
επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δξάζεο. Σν θφζηνο 
απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
ινγηζκηθνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ 
ρεδίνπ ελίζρπζεο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πεξηνξηζκνί 
 
 
 
 

 Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακεηξνπνίεζε, 
ζπληήξεζε θαη εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα μεπεξάζνπλ 
αζξνηζηηθά ην 10% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 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. 

 Σν 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.  

 Με ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα 
εγγξάςεη ην ινγηζκηθφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 
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ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΒ γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα 
δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο 
ηνπιάρηζηνλ επί κηα 3εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ. 

 ε 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 Content Accessibility 
Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη δαπάλεο 
κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο).  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 3 

«Γαπάλεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο 
πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο » 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

Οη Γαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο δαπαλψλ:  

1. ρεδηαζκφο πξντφληνο 
2. ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο 
3. Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ 
4. Γνθηκέο – Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ζπζθεπαζίαο 

πξντφλησλ 
5. Πηζηνπνίεζε (ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη) γηα 

δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.   

Δπηιέμηκα 
Κφζηε 
 
 

Σα επηιέμηκα θφζηε πεξηιακβάλνπλ:  

 Κφζηνο ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ ή επαλαζρεδηαζκνχ 
πθηζηάκελσλ πξντφλησλ πξνο δηάζεζε ζε λέεο αγνξέο.  

 Ζ δαπάλε  «ρεδηαζκφο εηηθέηαο / ζπζθεπαζίαο» 
πεξηιακβάλεη θφζηε ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ 
εηηθέηαο ή ζπζθεπαζίαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ λέσλ 
αγνξψλ θαη ζρεδηαζκνχ επίπεδεο ζπζθεπαζίαο γηα ηα 
βηνκεραληθά πξντφληα 

 Πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο  γηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα.  

 Πηζηνπνίεζε παξαγσγήο/ παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε 
εμεηδηθεπκέλα ή ηνπηθά πξφηππα κε ζθνπφ ην δηθαίσκα 
εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.  

 Γνθηκέο /επαιεζεχζεηο πξντφλησλ θαη εμαζθάιηζε δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ πηζηνπνηεκέλα 
εξγαζηήξηα εζσηεξηθνχ/ εμσηεξηθνχ. 

 Γνθηκέο θαη έιεγρνη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ζε 
πηζηνπνηεκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα εζσηεξηθνχ 
– εμσηεξηθνχ γηα εμαζθάιηζε πηζηνπνηεηηθνχ 
θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο. 

Όζα εθ ησλ αλσηέξσ ζρεηίδνληαη κε πηζηνπνίεζε / 
δηαπίζηεπζε, ζα είλαη επηιέμηκα κφλν εάλ θαηαιήγνπλ ζε ιήςε 
ηεο δεηνχκελεο Πηζηνπνίεζεο.  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 4 

«Γαπάλεο Πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο» 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

Οη δαπάλεο Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζπλίζηαληαη ζε: 
1. πκκεηνρή ζε Γηεζλείο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο πνπ  

αθνξνχλ ην ιαλζάξηζκα λένπ ή ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο 
/ ππεξεζίαο ζε λέεο αγνξέο. 
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 2. Μεηαθηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εθζέζεηο 
εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ 

3. Πξνβνιή πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. χλδεζε – 
πκκεηνρή ζε e-marketplace)* 

4. Δθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
θαηαζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε αγνξά –ζηφρν (In-Store 
promotion) θαη ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ 
ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.* 

5. ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ* 
6. Μειέηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο. 
7. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο – ελζέζεηο ζε έληππα ΜΜΔ* 

ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο* 

8. Γαπάλεο πξνβνιήο ζε ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο / 
επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη άιια ζχγρξνλα κέζα.* 

9. Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο 
απφ ζεζκηθφ / ζεζκνζεηεκέλν θνξέα θαη ππφ ηελ απζηεξή 
πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο* . 

* Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο απηέο γίλνληαη 
γηα πξψηε θνξά θαη αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ 
γέλεη πξντφληα / ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

 
 
 
 

Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 1 πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην πεξηπηέξνπ (κέρξη 60 η.κ.) 

 Καηαζθεπή /Γηακφξθσζε πεξηπηέξνπ (κε κφληκε θαηαζθεπή), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 
πξνβνιήο πξντφλησλ (πάγθνη, βηηξίλεο, θσηηζηηθά θ.ιπ.), 
ειεθηξνινγηθψλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κέρξη 
280€/η.κ.).  

 Καηαρψξηζε ζηνλ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο  

 Λεηηνπξγηθά έμνδα (θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ - λεξνχ- internet) 

 Πξφζιεςε Γηεξκελέα θαη Φχιαθα πεξηπηέξνπ φπνπ απαηηείηαη 

 Μεηαθνξά εθζεκάησλ ζε πνζφηεηα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 
πεξηπηέξνπ 

 Μεηαθίλεζε ελφο ή δπν αηφκσλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 
πεξηπηέξνπ «(αεξνπνξ. εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, εηζηηήξην 
ηξέλνπ θαη δαπάλε μελνδνρείνπ)» 

 Δλνηθίαζε Τιηθψλ γηα δηαθφζκεζε θαη γηα γεπζηγλσζία θαη 
Οπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιήο 
(νζφλε plasma, video, T.V.) 

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 3 πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ μελφγισζζνπ κελχκαηνο πξνβνιήο 
πξντφλησλ 

 Κφζηε ζχλδεζεο ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο θαη  ειεθηξνληθέο 
πεγέο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Δλνηθίαζε ρψξνπ (market place) ζε κεγάια portal ηνπ 
εμσηεξηθνχ κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ζηηο αγνξέο – ζηφρνπο ή 
ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ή θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 4 πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην ρψξνπ ζην θαηάζηεκα 
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Δπηιέμηκα 
Κφζηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Καηαζθεπή ή ελνηθίαζε πξνσζεηηθνχ stand (κε κφληκε 
θαηαζθεπή), εθφζνλ ρξεηαζηεί 

 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνχ πξνβνιήο  

 Ακνηβή πξνσζήηξηαο /πξνσζεηξηψλ (ζε αξηζκφ αλάινγν κε ην 
κέγεζνο ησλ θαηαζηεκάησλ) 

 Γεηγκαηνδηαλνκή (θφζηνο παξαγσγήο θαη απνζηνιήο 
δεηγκάησλ ζε πνζφηεηα πνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη αλάινγα κε ην 
εχξνο ηεο εθδήισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο, αξηζκφ θαη 
επηθάλεηα ησλ θαηαζηεκάησλ θ.ιπ.) 

 Παξαγσγή θαη δηαλνκή flyers 

 ρεηηθή δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζε έληππν θαηαζηεκάησλ ή 
θαη ζε άιιν θαηάιιειν κέζν. 

 Μεηαθξάζεσλ θεηκέλσλ 

 Γεκηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ  

 Παξαγσγήο ζρεηηθνχ πιηθνχ   

 Γεκηνπξγία μελφγισζζνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

 Καηαρψξηζε ή έλζεζε ή αθηέξσκα ζε εθεκεξίδα –πεξηνδηθφ 
επαγγεικαηηθφ /θαηαλαισηηθφ ζηελ αγνξά –ζηφρν 

 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 6 ζρεηίδνληαη κε ηνλ Γεκηνπξγηθφ 
ζρεδηαζκφ ή επαλαζρεδηαζκφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο (ζε έληππν, θάθειν, θφιληεξ, 
κπινθ εηαηξηθήο θαηαρψξηζεο θ.ιπ.) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο. 
 
Σα επηιέμηκα θφζηε ηεο δαπάλεο 9 (ππφ ηελ αλσηέξσ 
πξνυπφζεζε) πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλνίθην θαηάιιειεο αίζνπζαο, απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
πιηθψλ δηαθφζκεζεο 

 ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή θαηάιιεινπ πιηθνχ πξνβνιήο  

 Ακνηβή εηαηξείαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα εμαζθάιηζε 
επηζθεπηψλ 

 ρεδηαζκφο θαη απνζηνιή πξνζθιήζεσλ 

 Γαπάλεο θηινμελίαο πξνζθεθιεκέλσλ (πξνζθνξά εδεζκάησλ –
κηθξνδψξα) 

 Απνζηνιή δεηγκάησλ γηα εθδήισζε 

 Γαπάλε κεηαθίλεζεο ελφο ή δπν εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο 
(αεξνπνξ. εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, μελνδνρείν (κέρξη 200€ 
ζην επίπεδν πνπ εγθξίλεη ε Δ.Δ. ζε πξνγξάκκαηα γηα 
κεηαθηλήζεηο) 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 5 

«Γαπάλεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο» 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

1. Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ 

2. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ (π.ρ. έξεπλαο αγνξάο, risk 
assessment, marketing plan, feasibility study) 

3. χληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη 
πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  

4. χληαμε ζηξαηεγηθνχ – επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο 
λέσλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο 

5. Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο δηαπηζηεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ 
θέληξσλ.  
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Δπηιέμηκα 
Κφζηε  

 

 Απαξαίηεηε ε ζχκβαζε κε θαηάζεζε ζηελ ΓΟΤ θαη ε 
εγγξαθή ζηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ  6 

«Γαπάλεο Πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο» 

Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

Πεξηιακβάλνληαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε, 
πξνζηαζία, αγνξά, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο 
ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 
αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε θαηνρπξσκέλσλ 
ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ι.π.)  
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηψλ απαηηνχληαη: 

 Δλέξγεηεο θαη παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο 
ηερλνγλσζίαο  

 Αλαιπηηθέο ζπκβάζεηο ζεσξεκέλεο ζηε ΓΟΤ  

 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε 
θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο.  

 Άδεηεο ρξήζεο  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 7 

«Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη αλζξσπίλσλ 
πφξσλ» 

     Αλάιπζε 
ησλ 

επηηξεπφκελσλ 
δαπαλψλ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπάλεο πεξηιακβάλεη ηε κηζζνδνζία 
ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
πξφζιεςεο κε ζθνπφ: 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθνχ – επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 
αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη 
πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηα επφκελα δπν ρξφληα,  

 ηελ νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απφ 
ηελ επηρείξεζε θαη 

 ηηο πξψηεο ελέξγεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. 

Δπηιέμηκα 
θφζηε - 

Πεξηνξηζκνί 

Δπηδνηνχληαη δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επί 12 ην 
πνιχ κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο.  
Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα 
πξέπεη αζξνηζηηθά λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 
• Οη εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.)  εξγαδνκέλσλ κε 
επηιέμηκν κηζζνινγηθφ θφζηνο,  είλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο Δ.Μ.Δ. 
ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2010. 
• Σν 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. 
Σν χςνο θαη ε επηιεμηκφηεηα  δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα εμήο αλαγθαία πξνο ηνχην παξαζηαηηθά:  

 Έληππν Δ7 

 Καηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο 

 Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 

 Αλαγγειία πξφζιεςεο 

 Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο 
Σαπηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ 

 Πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ην marketing ή Business 
Development 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέζε marketing ή Business 
Development 

Σν αλψηαην φξην επηιέμηκσλ δαπαλψλ απηήο ηεο Καηεγνξίαο 
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Γαπάλεο 7  δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.  
 

 

Πέξα ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ησλ 

επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ επηπξφζζεηα ηνλίδεηαη φηη : 

 Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή  πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ. 

 Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη 

επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. 

 Κάζε 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. Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο θαη ηηο ελ 

γέλεη κειέηεο νη αμηνινγεηέο ζα αμηνινγνχλ ην εχινγν ηνπ θφζηνπο βάζε ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο.  

 Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

πξηλ ηελ πξνθχξεμε ηνπ πξνγξάκαηνο φπσο π.ρ. έθδνζε παξαζηαηηθψλ (δειηία 

απνζηνιήο, CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 

έθδνζε αδείαο κηθξήο θιίκαθαο, θ.ι.π.), κεξηθήο/νιηθή εμφθιεζε δαπαλψλ (π.ρ. 

πξνθαηαβνιή) νη ελ ιφγσ δαπάλεο φπσο θαη ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ είλαη κε επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε 

επηρείξεζε έρεη ήδε εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηφηε απεληάζζεηαη απφ απηφ. 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 Οη δαπάλεο γηα αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

δηαηήξεζεο ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 Οη δαπάλεο απφθηεζεο domain name γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο δελ είλαη 

επηιέμηκεο. 

 Σα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ε 

επηρείξεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο 

πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

 ρεηηθά κε ηηο δαπάλεο «Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ», βαζηθφο φξνο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπο  είλαη ε δηαηήξεζε 

ηνπ κέζνπ φξνπ (Μ.Ο.) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 2010/2011 γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν 

πθηζηάκελν πξνζσπηθφ (θαη νη κέζνη φξνη) ππνινγίδεηαη ζε Δηήζηεο Μνλάδεο 

Δξγαζίαο (ΔΜΔ) απφ ηελ Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ 

ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο 

Τπεξεζίεο (Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε 2009/2010 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010/2011) θαη απφ ηηο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.  Ο έιεγρνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζε 

ΔΜΔ ηφζν θαηά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηνλ αληίζηνηρν κήλα έλα 

έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ), νη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην έληππν Δ7 ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ 

απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη 

πνπ ην θφζηνο ηνπο επηδνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ δηαηήξεζε 
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ηεο απαζρφιεζεο. Γελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη θάλνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε (π.ρ. θνηηεηέο).  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ αλσηέξσ φξνπ, δειαδή είηε ηεο κε δηαηήξεζεο 

ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είηε ηεο γεληθήο κείσζεο 

πξνζσπηθνχ, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο  εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ζα επηζηέθεηαη πξνζαπμεκέλν (σο πνηλή) θαηά 5% ηεο επηρνξήγεζεο. 

 Καηάινγνο θπξηφηεξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ηνπ Οδεγνχ. 

 Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζήο ηνπο ζην 

βηβιίν-κεηξψν παγίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη (θαηά ηα πξνβιεπφκελα θαη 

απφ ηνλ ΚΒ).  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ 

Leasing ή ηνπ ρξεζηδαλεηζκνχ γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

 

 

8.3 Δμφθιεζε Γαπαλψλ 

 

Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄/23.04.2010) θαη 

κπνξεί λα γίλεη κφλν : 

1. Γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) 

επξψ (κε ΦΠΑ), 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. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαη 

άλσ (κε Φ.Π.Α.), πνπ εθδίδνληαη γηα πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε εηαηξηθέο ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ κε κεηξεηά. 

3. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ 

(κε ΦΠΑ), 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. 

Γηα ηα αλσηέξσ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά 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 



«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   30 

βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζφ) 

(β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Καηάζεζε κεηξεηψλ 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) απφδεημε 

είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Μεηαθνξά 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) απφδεημε είζπξαμεο 

ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο ηνλ  

πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη 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 

εθηφο 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 επηηαγήο 

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

θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα πξνζθνκηζηεί 

ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

(extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο 

ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Σξάπεδα) θαη ζπλαθή κε ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο 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 απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.  

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : 

 Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο:  

 Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ (εθηφο απφ ηηο νξηδφκελεο σο επηιέμηκεο 

ζηνλ παξφληα νδεγφ), ελνίθηα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δειαδή ηελ εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ 

παξφληνο πξνγξάκκαηνο. 

 Γαπάλεο γηα αγνξά νηθνπέδσλ. 
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 Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε 

επηηαγέο ηξίησλ. 

 Γελ είλαη επηιέμηκνο ν ΦΠΑ.  

 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. 

 Σν 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. ε 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. 

 Σηκνιφγηα 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. 

 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (φπσο αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗV), 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 Τπεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο 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. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο 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 ΣΔΔ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε θχζε θαη ην είδνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Οη ΔΦΓ έρνπλ 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.  

 εκεηψλεηαη 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. ε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξά ηνπ 
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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.  

 

 

9 ΤΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ - ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

1) Αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεο (κηθξνκεζαίαο) Δπηρείξεζεο, θαη γηα κεκνλσκέλα   

    Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ηεο πεξίπησζεο (Α)  ηνπ Κεθ. 6:  

 45% ηνπ επηιέμηκνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

 

2) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο  - ζπλεξγαζίεο ηεο  

     πεξίπησζεο (Γ) ηνπ Κεθ. 6:  

 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο  θαη,  

 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο ΜΜΔ.  

 

3) Γηα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ζε ζπλεξγαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ (Β) θαη (Γ) ηνπ Κεθ6:  

 50% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

 

Σν ππφινηπν πνζφ πέξα ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη Ηδησηηθή πκκεηνρή ηνπ έξγνπ. Ζ Ηδησηηθή 

πκκεηνρή απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. Ζ 

Ηδησηηθή πκκεηνρή δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ ηελ Ίδηα πκκεηνρή ή θαη Σξαπεδηθφ 

Γαλεηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ε Ίδηα πκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

25% ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

«ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΡΓΟΤ» 

Ηδία πκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ) 25% 

Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε (θαηά πεξίπησζε) 40% έσο 50% 

Σξαπεδηθή πκκεηνρή (κε ππνρξεσηηθή) Σν ππνινηπν πνζνζηφ 
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Ο Γαλεηζκφο (εάλ ρξεζηκνπνηεζεί) ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο αιιειφρξενπ 

ινγαξηαζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ αλσηέξνπ δαλείνπ λα γίλεηαη θαη κέζσ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ππάξρεη μερσξηζηή πξάμε ζηνλ ελ ιφγσ 

ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην δάλεην πξννξίδεηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σν 

επελδπηηθφ δάλεην κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη ζε ζπλάιιαγκα. ε θάζε πεξίπησζε, 

εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο 

πξάμεηο εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη ρψξα κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ 

ινγαξηαζκνχ. 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.  

 

Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο 

πξνθαηαβνιήο) ζε ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα  

αληηζηνηρεί ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε ηελ 

νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκήκα ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν δηθαηνχρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηε ζχκβαζε εθρψξεζεο κε ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα 

ζηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη 

επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηφθσλ, πξνκεζεηψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. 

 

 

 

10 ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΧΝ 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) 

παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  

 

 

 

11 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

 

Ζ επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν παξάγεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξέρεη ην ΤΠΟΗΑΝ.   
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Ζ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή. Τπελζπκίδεηαη φηη 

πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηνπο 

ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιάβεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο Πξφηαζήο ηνπ. 

ε ηπρφλ δηαθνξέο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο θαη ηεο έληππεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ππεξηζρχεη ην πεξηερφκελν ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Σα Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΠΟΗΑΝ (www.ypoian.gr),  

 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr) 

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

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

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

 ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα VII). 

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 
www.ependyseis.gr/mis.  

 

Χο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη 14ε ηεο εκέξαο πνπ 
έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.  Μεηά ηε ιήμε 
ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, δελ γίλεηαη απνδεθηή 
θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ.  

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζα είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ζηα κέξε ππνβνιήο ν θπζηθφο 

θάθεινο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά.  

 

Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε 

έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλαλ 

απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, 

κε βάζε ηελ πεξηθεξεηαθή αξκνδηφηεηά ηνπ θαζέλα θαζψο θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κε 

ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο (Βιέπε Παξάξηεκα VII 

ηνπ Οδεγνχ).  

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηνλ πεξηθεξεηαθά αξκφδην 

εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (ή ζηα αληίζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ην 

αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.  

http://www.ypoian.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
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ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ εκεξνκελίεο είλαη αξγίεο, νη θαηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο παξαηείλνληαη κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα.  

Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε θαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα ηα  απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Κεθάιαην 12 - Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά. 

 

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξέπεη: 

 Ζ ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 

 Να έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή/απνζηνιή ηνπ Φαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, 

κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρείξσο, απηά ζα πξσηνθνιινχληαη 

θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο, σο εηζεξρφκελα έγγξαθα ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ησλ 

θαηά ηφπνπο εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο απηψλ ζεσξείηαη 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ-ζπζηεκέλε απνζηνιή) 

ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη επδηάθξηηε. Ζ απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο 

ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Αληίζηνηρα, νη Πξνηάζεηο 

πνπ ζα απνζηαινχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

δελ αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε ζρεηηθή επηζηνιή 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θαη απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ν 

θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε: 

ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

 Δπσλπκία Δπηρείξεζεο «……………………………………………………………» 

ΑΦΜ 

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

Κσδηθφο Πξφηαζεο(1) : «………………….» 

Ζκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο «……………………………………..» 

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

Τποβολήρ. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαη θπζηθήο ππνβνιήο θαθέισλ, αξρίδεη άκεζα 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιείςεσλ, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη 

ειεθηξνληθά απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνίνη νθείινπλ εληφο 7 (επηά) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο λα πξνζθνκίζνπλ είηε απηνπξνζψπσο είηε 

ηαρπδξνκηθά (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθείιεη λα νινθιεξσζεί εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

θαθέισλ.  

 

 

 

12 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

 
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 δπν έηε ή έλα έηνο ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο 
ρξήζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε πίλαθα δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε 
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ ππνγεγξακκέλσλ απφ ηνλ 
ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο.   

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 δχν ή κηα πιήξε ρξήζε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη ζε πίλαθα δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε 
ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ ππνγεγξακκέλσλ απφ ηνλ ινγηζηή ηεο 
επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 δελ ππάξρνπλ 
επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηφηε ππνβάιινληαη:  

a. Ηζνδχγην ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 (γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία 
Γ θαηεγνξία;) ην νπνίν ζα θέξεη ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο θαζψο θαη 
ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ ινγηζηή ή 
Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή θσηναληίγξαθα ησλ 
ππνβαιιφκελσλ πεξηνδηθψλ ηνπ έηνπο 2010 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο. 

b. Πξνζσξηλή ινγηζηηθή θαηάζηαζε ε νπνία θαιχπηεη ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα θέξδε 
πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην 
ινγηζηή θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο Δπηρείξεζεο. ε πεξίπησζε 
ππεξδσδεθάκελεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ζηα αληίζηνηρα 
έηε.  

3. Έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε αληίγξαθα ζθξαγηζκέλα κε ηε 
ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο. Καηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο (γηα ηηο 
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε βηβιία Β’ θαη Γ’ θαηεγνξίαο βεβαίσζε έλαξμεο 
επηηεδεχκαηνο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο), ή/θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ή Ηδησηηθφ 
πκθσλεηηθφ χζηαζεο λφκηκα δεκνζηεπκέλν θαζψο θαη λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα γηα ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή πξφζθαην πξαθηηθφ Γ.. απ’ 
φπνπ λα πξνθχπηεη ε κεηνρηθή ζχλζεζε, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 
Δπηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξηλ ηελ εκεξνκελία 
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πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έιαβαλ ρψξα 
ελέξγεηεο φπσο: κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, απνξξφθεζε, κεηαβίβαζε 
Δπηρείξεζεο, ηφηε θαηαηίζεηαη επηπιένλ θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη 
ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο.  

4. Δθθαζαξηζηηθέο ΦΠΑ γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 
(νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011) . Γηα απηέο πνπ έρνπλ δελ έρνπλ θιείζεη 
ηξηεηία ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα 

5. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξνζιάβνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ/ ηνπο: 
Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη 
εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο 
(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 
2009, 2010 φπσο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ Δπηζεψξεζε 
Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα Έληππα Δ7. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ην Δ7 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 
ππνβάιινληαη νη ΑΠΓ ηνπ έηνπο 2009. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ 
απαζρφιεζε πξνζσπηθφ λα πξνζθνκηζηεί αληίζηνηρε Τπεχζπλε Γήισζε. 

6. Γήισζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη κφλν ηελ αληηζηνίρηζε ησλ παιαηψλ θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο 
κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρσξίο λα δειψλεηαη ζε 
απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. 

7. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ απαηηείηαη, ή λφκηκε απαιιαγή εμ’ 
απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ρξνληθά, ζα 
πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρηαθή ππεξεζία φηη έρεη 
ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο. 

8. Πξνζθνξέο-πξνηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη prospectus γηα ηνλ 
εμνπιηζκφ. Οη 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.  

9. Τπνρξεσηηθή ππνβνιή ζχληνκνπ θαη πεξηεθηηθνχ εληχπνπ ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ (Business Plan) ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην επελδπηηθφ ζρέδην.  Γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη απνιχησο αλαγθαία (κε ζπλζήθε 
απνθιεηζκνχ) ε παξάζεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε: α) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πξνο δηεζλή δηάζεζε, β) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή / θαη παξνρήο / δηάζεζεο ηεο 
ππεξεζίαο, θαη γ) ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, παξακέηξσλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ. Ζ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ 
πξέπεη λα μεπεξλάεη ζε κέγεζνο ηηο 1.500 – 2.000 ιέμεηο θαη δχλαηαη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά / απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δλδεηθηηθά 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη:  

a. χληνκε παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο / πλεξγαδφκελνπ ζρήκαηνο, 
b. Αλαγλψξηζε / παξάζεζε θηλήηξσλ, 
c. Δπηινγή Καηεπζχλζεσλ (ηη επηδηψθεηαη) 
d. Αλάδεημε ελ δπλάκεη πειαηψλ θαη εκπιεθνκέλσλ 
e. Αλάδεημε αγνξψλ θαη ζηφρσλ 
f. Καηαγξαθή ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο / πιεξσκψλ θαη δηάζεζεο  
g. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο.  

10. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ: Γηα θάζε εηαίξν φια ηα αλσηέξσ (αθνχ 
θάζε εηαίξνο ζα έρεη απηνηειέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη απηνηειή έληαμε) 
ΚΑΗ Αλαιπηηθφ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν θάλνπλ κλεία θαη αλαθνξά 
θαη ππνβάινπλ φινη νη εηαίξνη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα θαη πξνβιεπφκελα ζην θεθ. 6 ηνπ παξφληνο.  
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11.  Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΜΜΔ: Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 
ηεο δήισζεο πνπ  αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 
ηεο Δ.Δ (βιέπε αλαιπηηθά Παξάξηεκα Η ηνπ Οδεγνχ) φπνπ δειψλεηαη φηη:  

 Ζ επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε κηθξή ή πνιχ κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζε θαη δελ είλαη ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε 
πνπ ε επηρείξεζε είλαη ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ.    

 ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ ππάξρεη 
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία λα επηθέξεη αιιαγή 
ηεο θαηεγνξίαο ηεο επηρείξεζεο, πσο ε επηρείξεζε παξακέλεη κηθξή ή 
πνιχ κηθξή ή κεζαία ζχκθσλα κε ην Καλνληζκφ 800/2008 ηεο 
Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ. 

12. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 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, ή ππνβιεζεί 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 Πξφγξακκα. 

 δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ δειαδή ηελ εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο.  

 έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 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 ηνπ ΔΠΑΔ, 

www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 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 Πξφγξακκα). Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο 

ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη 

ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο 

ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ι.π.).  

http://www.antagonistikotita.gr/
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 Η επηρείξεζε είλαη ελεκεξωκέλε γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ηε 

ζώξεπζε ηωλ εληζρύζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλ. 1998/2006 γηα 

ηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) 

 Δήιωζε όηη ε ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη ε επηρείξεζε βάζεη ηεο παξνύζαο 

πξνθήξπμεο, αζξνηδόκελε κε νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε έρεη ιάβεη ή 

αλακέλεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρχζεσλ 

απφ ην ΣΔΜΠΜΔ), βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ ηεο ΕΕ γηα ηηο εληζρύζεηο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο δελ  ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 200.000 

επξώ. ηελ δήισζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί (πξφγξακκα, θνξέαο επηδφηεζεο, ρξνλνινγία έληαμεο θαη πνζφ) ζηελ 

επηρείξεζε θαη ζηηο ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε, ζα ην αλαγξάθεη ζηελ ππεχζπλε 

δήισζε.  

Πίλαθαο Δπηρνξεγήζεωλ 

Πξφγξακκα – Μέηξν / Δξάζε 
(Ολνκαζία) de minimis απφ ην / 
ηελ νπνίν / α ρξεκαηνδνηήζεθε 

ε επηρείξεζε ηελ ηειεπηαία 
ηξηεηία (απφ 1/1/2008 θαη κεηά) 

Φνξέαο Φνξήγεζεο 
ηεο Ελίζρπζεο 

Ηκεξνκελία Υπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Έληαμεο * 

Καη Αξηζκφο Υπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Έληαμεο 

Πνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηε-ζεο πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηελ 
απφθαζε έληαμεο 

Πνζφ Δεκφζηαο 
Φξεκαηνδφηεζεο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά ζηελ 
επηρείξεζε θαη 

εκεξνκελία θαηαβνιήο  

Εμέιημε έξγνπ 
(παξαιήθζεθε/εθ

θξεκεί ε 
παξαιαβή ηνπ/ζε 

εμέιημε) 

ΑΦΜ  
ηνπ 

Δηθαηνχρνπ 

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

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

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

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

... 

      

* Επιζημαίνεηαι όηι η ημεπομηνία δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ θευπείηαι η ημεπομηνία ηηρ Υποςπγικήρ 

Απόθαζηρ ένηαξηρ ηος έπγος. Καηά ζςνέπεια και ζε πεπίπηυζη εγκπίζευρ ηηρ παπούζηρ  ππόηαζηρ υρ 

καηαληκηική ημεπομηνία ηηρ ηπιεηίαρ θα θευπηθεί η ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ 

ένηαξηρ ηηρ ππόηαζηρ. Εάν μία έγκπιζη έσει ολοκληπυθεί και έσει κλείζει(ολοκλήπυζη έπγος) ηόηε ζηο 

κλείζιμο ζηην οςζία έσει ηποποποιήζει ηην απσική έγκπιζη και αςηή θα ππέπει να λαμβάνεηαι ςπότη 

(δηλαδή ηο ηελικό ποζό πος καηαβλήθηκε).  

 

 Ζ επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, 

παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11  ησλ Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ Πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο βι. 

Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 ηε κε γεσξγηθή ηδηφηεηα ησλ κεηφρσλ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 

 φηη νη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ απνηεινχλ κέινο αγξνηηθήο 

νηθνγέλεηαο θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ 

 φηη αλήθεη ή δελ αλήθεη ζε νηθηζκφ ΟΠΑΑΥ (Βιέπε παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ). 

 Έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ πξνθήξπμε 

Παξαξηήκαηνο V κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο ζην Παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ» 

 Ζ επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

έξγσλ απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην παξφλ πξφγξακκα 

ηνπ ΔΣΠΑ. 

 Ζ επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγεί κε θαζεζηψο δηθαηφρξεζεο 

 Γελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο. 
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 Απνδέρνκαη φηη ζε 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. 

 

εκείσζε 1: ην δηθαηνινγεηηθφ 11 ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ή/θαη 

ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ I θαη ΗΗ  ηνπ Καλνληζκνχ 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 ΤΓ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 800/2008 ηεο Δ.Δ (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη ΗΗ). 

εκείσζε 2 : ηε πεξίπησζε πνπ απφ ην δηθαηνινγεηηθφ 12 αλσηέξσ πξνθχπηεη 

φηη ε επηρείξεζε αλήθεη ζε νηθηζκφ ΟΠΑΑΥ ηφηε ε εμέηαζε ζα πξνρσξά ζην θιαδηθφ 

θξηηήξην θαη ζην θξηηήξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  V ηνπ Οδεγνχ). 

 

Δπίζεο, 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. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

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

(εθφζνλ ππάξρεη) 

o Οξγαλφγξακκα επηρείξεζεο 

o Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε) ησλ κεηφρσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 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/ΔΤ1565, 3/2/2010 ηνπ ΤΠΟΗΑΝ) 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 Καηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 

o Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη prospectus ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 
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Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, επηζεκαίλεηαη φηη : 

 Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο κε 

αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ/ινγηζκηθψλ 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά prospectus.  

 Οη πξνζθνξέο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ ζα απνθηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαιπηηθέο. 

 Οη 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, είδνο έξεπλαο (πξσηνγελή ή/θαη 

δεπηεξνγελή) θαη επηζηεκνληθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ απφθηεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιήξε 

κεζνδνινγία, αλάιπζε θφζηνπο θαη ζρεηηθά πεξηερφκελα ηεο κειέηεο θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ / πηζηνπνίεζεο. 

 Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο σο πξνο ην ζχζηεκα θαη ην ζήκα ζπκκφξθσζεο πνπ ζα 

πηζηνπνηεζεί θαη σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη λα είλαη 

απνδεδεηγκέλα απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο. 

 

ε 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. 

 

εκεηψλεηαη 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. 

  

ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΓ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

 

 

13    ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  
 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ε θιήξσζε – αλάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα αμηνιφγεζε ζα δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Ζ ΓΓΒ έρεη ηελ 
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επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαζψο 

θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ή αλάθιεζεο απηήο.  

 

13.1   Αμηνινγεηέο - Μεηξών -Δπόπηεο Αμηνιόγεζεο  

 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο, νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη θαηφπηλ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ κεηξψνπ 

αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ δηαηεξεί γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ θαη έρνπλ εκπεηξία 

ζρεηηθή κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. Σν κεηξψν κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ή λα 

επηθαηξνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ – ΔΠΑΔ. Πξνβιέπεηαη 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.   

Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΑΠΔ 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 ΔΦΔΠΑΔ ή/θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,  Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

(ΤΠΟΗΑΝ).   

 

13.2   Έιεγρνο ηππηθώλ πξνϋπνζέζεωλ ζπκκεηνρήο 

 

Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο (γηα ηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ, ηεο 

κε πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο θιπ) δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

ε πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ 

δελ πξνρσξεί  ζε πεξαηηέξσ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ηίζεηαη ζην αξρείν.  

 

 

13.3   Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 

Ο έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, πξηλ 

ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

 

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. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία , νπνηαδήπνηε έιιεηςε 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
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εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο, κε 

ζπλέπεηα ηε κε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

 

 

13.4   Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο   

 

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 Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.  

Σα ηξία (3) απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ ΤΠΟΗΑΝ 

πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο ΓΓΒ/ ΤΠΟΗΑΝ. Σα δχν (2) 

απφ ηα 5 κέιε  ηεο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ 

νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Με 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. 

 

Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ), 

θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ πλδέζκσλ Δμαγσγέσλ.  

 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Μέξηκλα, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, 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. 

 Γλσκνδφηεζε επί φισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξνπλ ζπκκεηνρή ζε  

ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα.  

 Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη 

ακθηζβεηήζεηο. 

 Οξηζηηθνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζκνινγίαο ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 13.5. 

Οη 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 ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα 
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ςήθνπ εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθά έλα κέινο πξνεξρφκελν απφ ην ΤΠΟΗΑΝ θαη έλα 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.   

 

 

13.5   Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ 

 

Α) Αμηνινγεηέο 

Οη 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.  

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 Οη πξνηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε 

ζηνπο αμηνινγεηέο κε θιήξσζε. 

 Κάζε θιήξσζε γηα ρξέσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηή, ιακβάλεη ρψξα απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. Καλέλα 

εκπιεθφκελν κέξνο δε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη νπσζδήπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ απφ 

20% ηνπ άξηζηα, ε πξφηαζε αλαηίζεηαη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ζε ηξίην 

αμηνινγεηή, θαη σο επηθξαηνχζεο πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε αμηνινγήζεηο ζεσξνχληαη 

εθείλεο φπνπ νη βαζκνινγίεο εκθαλίδνπλ ηελ κηθξφηεξε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε. 

 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. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε αλαδξνκνινγείηαη πξνο λέα ρξέσζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο φιεο 

νη πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 13.4 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

 

Β) Δηζεγεηέο  

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εηζάγεηαη θαηάζηαζε κε φιεο ηηο αμηνινγεζείζεο 

πξνηάζεηο. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε πξφηαζε αλαθέξεηαη απφ θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν (εηζεγεηήο) θαη ν / ε νπνίνο(α) έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ /ηεο 

ππαιιήινπ ηνπ ΤΠΟΗΑΝ  ή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ:  

1. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξφηαζεο. 

2. Ο βαζκφο πνπ έβαιε ζηελ πξφηαζε ν θάζε αμηνινγεηήο 
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3. Ο Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ.  

4. Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ θάζε αμηνινγεηή θαη ε αλαινγνχζα 

δεκφζηα επηρνξήγεζε. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ εηζεγεηή ζρεηηθή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπ 

ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ αλά ηκήκα ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο, σο εμήο: 

 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο 

πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ κέζν 

φξν ησλ πξνηεηλφκελσλ 2 πξνυπνινγηζκψλ . 

 ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν εηζεγεηήο πξνηείλεη πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο 

θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εηζεγεηήο δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηή ηεο πξφηαζεο . 

 

Γ) Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο  

Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε πξφηαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο νξηζηηθνπνηνχληαη  

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, σο θάησζη : 

1. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ επί ηεο άξηζηεο  

βαζκνινγίαο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 20%, ηφηε ε ηειηθή βαζκνινγία είλαη ν 

Μ.Ο. ησλ δχν αμηνινγεηψλ. 

2. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ απφ 

20% ηφηε ε πξφηαζε αλαηίζεηαη ζε ηξίην αμηνινγεηή θαη σο νξηζηηθή 

βαζκνινγία ζεσξείηαη ν Μ.Ο. ησλ 2 βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ 

κηθξφηεξε απφθιηζε 

3. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο 

πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, θαη απηφο ζπκπίπηεη κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο 2 αμηνινγεηέο πξνυπνινγηζκψλ.  

4. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, κε δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεπηηθήο εμέηαζεο 

πεξηπηψζεσλ κία πξνο κία θαη δηεχξπλζεο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο αλάινγα κε 

ηα επξήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν νξηζηηθνπνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ζα 

θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

εκείσζε 

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. 

 

Οινθιήξσζε  αμηνιφγεζεο - βαζκνιφγεζεο 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη : 

- βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ.  

- γηα ηηο 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 ή δαπάλεο ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

 

Ζ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ρσξηζηά γηα ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, 

κεγάιεο, κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο:   

α) Γηα ηηο 8  πεξηθέξεηεο ηνπ ΔΠΑΝ ζπλνιηθά 

β) Γηα ηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο κε βάζε ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ 

θάζε πεξηθέξεηαο.  

Οη πξνθχπηνληεο θαηάινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ, κε ηα πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

ζηνλ Τπνπξγφ ή ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΤΠΟΗΑΝ, ν νπνίνο κε Απφθαζή ηνπ 

εληάζζεη ηα έξγα ζην πξφγξακκα. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο, δεκνζηεχνληαη 

ζηνηρεία ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζην Γηθηπαθφ ηφπν www.ggb.gr θαζψο θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ ΔΦΓ. Αθνινχζσο ελεκεξψλνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

δπλεηηθνί δηθαηνχρνη κε ζρεηηθέο εγθξηηηθέο ή απνξξηπηηθέο επηζηνιέο, απφ ηνλ 

Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΔΠΑΔ): 

 ηελ 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. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ κε εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ιφγνο 

απφξξηςεο. 

 Αηηήζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ππαγσγή νη νπνίεο έρνπλ απνξξηθζεί δελ 

επαλεμεηάδνληαη. 

Οη 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 ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006.  

 

 

13.6 Αμηνιφγεζε Πξνηάζεσλ – Καηάηαμε   

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην Πξφγξακκα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα.  

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. ια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε αθέξαηα θιίκαθα 

http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/


«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   47 

απφ 0 έσο θαη 10 θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνιιαπιαζηαδφκελν επί 10. Ζ κέγηζηε ηειηθή 

βαζκνινγία κηαο πξφηαζεο κε ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ είλαη ην 100,00.  

Οη νκάδεο θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.   

 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 
 
Οη νκάδεο θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 
αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα VI. 

 

Βαζκνινγνχκελα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα 

Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νέεο Δπηρεηξήζεηο κε Γχν Γηαρεηξηζηηθέο Υξήζεηο  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
ρεηηθή 

βαξχηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 
25% 

1 
Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

«3εηία» 
6% 

2 
Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία.  
6% 

3 Μεηαβνιή απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 5% 

4 
Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο 

επηρείξεζεο  
8% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο  
25% 

5 Τθηζηάκελε Γηεζλήο Παξνπζία  7% 

6 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο  10% 

7 

Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ 

πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ.  

8% 

ΟΜΑΓΑ 

Γ΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα νθέιε ηεο 

(ελδερφκελεο) ζπλέξγεηαο / ζπλεξγαζίαο  

50% 

8 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 

9 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 

10 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 

11 Πξνθχπηνληα νθέιε :  

Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο:  

- Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 

- Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο  

15% 
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- Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο.  

- Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο 

αγνξέο  

- Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο 

- Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

- Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ 

πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

- Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

- Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

ΤΝΟΛΟ  100% 

 

 

ΚΑΗ,  
 

 

Βαζκνινγνχκελα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα 

Νέεο Δπηρεηξήζεηο κε Μία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
ρεηηθή 

βαξχηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ  

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 
25% 

1 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ.  6 % 

2 
Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξέα (εθπαίδεπζε – 

εκπεηξία) 
11% 

3 Δπίπεδν νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο . 8% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηήξηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο  
25% 

4 
- Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο  
7% 

5 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο  10% 

6 

Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ 

πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 

8% 

ΟΜΑΓΑ 

Γ΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα νθέιε ηεο 

(ελδερφκελεο) ζπλέξγεηαο / ζπλεξγαζίαο  

50% 

7 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 

8 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 
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9 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο. 15% 

10 Πξνθχπηνληα νθέιε :  

Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο:  

- Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 

- Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο  

- Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο.  

- Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο 

αγνξέο  

- Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο 

- Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

- Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ 

πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

- Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

- Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

15% 

ΤΝΟΛΟ  100% 

 

 
ιεο νη πξνηάζεηο πνπ βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ 
ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία απφ (50,0) θαη άλσ κεηά ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ 
νκάδσλ θξηηεξίσλ είλαη θαη’ αξρήλ επηιέμηκεο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. Γελ ζα ππάξρνπλ επηιαρνχζεο πξνηάζεηο.  

 
εκείσζε: Γηα φια ηα θξηηήξηα νη επελδπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ζπλππνβάινπλ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο νδεγεί ζε κε 
αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ. 
 
Ζ πιήξεο αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ 
παξφληνο.  

 

 

 

14 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

14.1 Έλαξμε έξγωλ 

 

Οη 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 
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ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006.  

 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη ν 

ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε 

επηρεηξήζεηο ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έληαμεο απφ ην Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

(ΤΠΑΑ) – Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ). Ζ ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά. Αθνινχζσο, ελεκεξψλνληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηφζν 

γηα ηελ έληαμε ηνπο φζν θαη γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ εληφο 

20 εκεξψλ απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. ηελ ελεκέξσζε ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπο. 

 

ε ζρέζε κε ηπρφλ άζθεζε δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ν ΔΦΔΠΑΔ απνζηέιιεη ηελ απφθαζε 

έληαμεο. ηελ απφθαζε έληαμεο ζα πεξηιακβάλεηαη ηερληθφ παξάξηεκα κε ζαθή θαη  

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηηο πεγέο, ην πνζνζηφ, ην χςνο, ηνλ ηξφπν, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ 

ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο 

ελίζρπζεο, ηηο θπξψζεηο, ηνπο φξνπο ηήξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ιεπηνκέξεηα.  

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα.  

 

 

 

14.2 Παξαθνινύζεζε έξγνπ 

 

Οη δηθαηνχρνη είλαη ππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΔΠΑΔ, γηα:  

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο 

 Σελ νξζή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο απφθαζεο 

έληαμεο 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηα 

εγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Καηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηε 

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ 

http://www.antagonistikotita.gr/
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απαηηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ην ΔΠΑ 2007-2013 ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ 

απέληαμή ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ην Πξφγξακκα. 

 

Καηά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

 νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθχςεη ζην θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ 

νξηνζεηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, 

 πηζαλή αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ, 

ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα θαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηε ιήςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθέο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

απφθαζεο έληαμεο θαζψο επίζεο θαη φηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

 

 

Α) Δθζέζεηο πξνφδνπ έξγσλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ 

Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

φξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΓ  θαηφπηλ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν 

αίηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ Αλαιπηηθέο 

Δθζέζεηο Πξνφδνπ έξγσλ (Δλδηάκεζε Έθζεζε θαη Έθζεζε Οινθιήξσζεο) νη νπνίεο 

ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε ΑΔΠ ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

 

Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί κία ην πνιχ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ 50 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ρσξίο 

ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο). 

 

Κάζε Έθζεζε/αίηεκα ελδηάκεζεο πηζηνπνίεζεο/νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. 

 

Β) Έιεγρνη έξγσλ 

Ο έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο απφ Όξγαλν Διέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ ή ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ ή εμσηεξηθνχο  ζπλεξγάηεο, πνπ νξίδνληαη απφ απηφλ. 
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη πξψηα λα απνζηαιεί ε αληίζηνηρε 

Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν αλάινγα κε ηελ θάζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην έξγν. Ζ Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα 

κε ηηο Οδεγίεο πνπ ζα απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ ζηνλ δηθαηνχρν κεηά/ή κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

 

Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν εηδνπνίεζεο ειέγρνπ πξηλ ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε.   

Ζ επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη 

λα ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο 

απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν. 

 

Μεηά ην πέξαο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή ζπλνδεπφκελε κε ζπγθεληξσηηθφ 

πίλαθα πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο. 

 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηερληθή πηζηνπνίεζε) 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε). 

 

 

Σερληθή Πηζηνπνίεζε 

Ζ ηερληθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Οξγάλνπ 

Διέγρνπ (φξγαλν πηζηνπνίεζεο). Ζ παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

απνηειεί θαηά βάζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ηηο ηπρφλ  εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξφηαζεο 

 ηε ππνβιεζείζα  Έθζεζε Πξνφδνπ 

 ηνλ  Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  θαη ηα ινηπά έληππα ηεο πξνθήξπμεο 

 ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 

ην ξγαλν Διέγρνπ εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ πινπνίεζε ν 

δηθαηνχρνο ειέγρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζή νινθιήξσζε 

ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο απφθαζεο 

έληαμεο. Δπίζεο, ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή 

θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε θάζε Καηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη 

λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. Ο ΔΦΓ έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο 

εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε 

ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο 

ηνπο.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ππνιείπεηαη 

ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο ηεο πζηέξεζεο, εθηηκάηαη θαη 

ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο.  

 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ 

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 

απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα ΗV ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ. 

Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε 

Ζ νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Οξγάλνπ 

Διέγρνπ, παξάιιεια κε ηε δηελέξγεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο. 

 

Σν ξγαλν Διέγρνπ θαηά θχξην ιφγν : 

 εμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, 

ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο. 

 ειέγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε εηδηθή ζθξαγίδα, πνπ 

θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν φξγαλν ειέγρνπ ειέγρεη θαη αληίζηνηρα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. βηβιία 

εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ.). 

 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαη θαηφπηλ θάιπςεο απφ ην δηθαηνχρν ησλ 

ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επηηφπην έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγεί βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ην 

απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ελ 

ζπλερεία απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ 

πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ. Ζ θαηαβνιή ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 14.3 

 

 

Γ) Πηζηνπνίεζε δαπαλψλ απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Ζ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη έπεηηα απφ πηζηνπνίεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έρεη νινθιεξψζεη ην ππφινηπν έξγν, δελ έρεη φκσο 

πξαγκαηνπνηήζεη ην εγθξηζέλ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δχλαηαη 

θαηά ηελ απνπιεξσκή λα ιάβεη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ππνινίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ απηψλ κε ρξήζε ηζφπνζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηζρχνο ελφο έηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο(ή θαη έπεηηα 

απφ πξνγελέζηεξν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ), ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο δηαρείξηζεο 

πηζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαη επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ή 

πξαγκαηνπνηεί ηνλ αλαγθαίν ζπκςεθηζκφ. 
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Γ) Παξαιαβή έξγνπ 

Σν αίηεκα νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία παξάηαζεο 

(εθφζνλ έρεη δνζεί).  Με ππνβνιή ηεο έθζεζεο/αίηεζεο νινθιήξσζεο ή εθπξφζεζκε 

ππνβνιή ηεο ζέηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο αλάθιεζεο 

ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη : 

 Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 Ζ χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο.  

 Ζ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε 

ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ θάιπςεο ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δεκηνπξγεί βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ην απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ 

(Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην 

Γηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη απηέο 

πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 14.3 

 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί έλα έξγν σο νινθιεξσκέλν θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θάησ ηνπ 

ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε πνπ αθνξνχζε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηφηε σο 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα εθιεθζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί). 

 

 
14.3 Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα, ε θαηαβνιή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ φηαλ  πηζηνπνηείηαη 
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φηη έρεη νινθιεξσζεί  ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελνπ ηνπ έξγνπ πνπ ην 

θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξνκέλν. Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο πνπ 

ζα θαηαβάιεηαη δχλαηαη λα είλαη απφ 85% έσο 100% αλάιινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή, ην αξγφηεξν έλα 

(1) ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη:  

 Να είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ  ζηφρσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη,   

 Να έρεη λα επηδείμεη ηζρπξέο λνκηθέο δεζκεχζεηο φπσο ζπκβφιαηα / ζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνπζα, ή αλακελφκελε αιιά 

ηεθκεξησκέλε παξνπζία ή ελίζρπζε παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο εθηφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

Σφηε ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ππνιεηπφκελν 15% ηεο επηρνξήγεζεο θαη ζα 

ππέρεη (ε επηρείξεζε) ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 15 ηνπ 

παξφληνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη 

θαηά 15%.  

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ  ε επηρείξεζε ΓΔΝ ηεθκεξηψζεη είηε ζην ζχλνιν, είηε ελ 

κέξεη ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε, ηφηε νθείιεη ην 

αξγφηεξν 1 ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, λα ην πξάμεη απνζηέιινληαο 

ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά / απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ζπκπιεξσκαηηθφο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηχρεη ηνπ ζηφρνπο απηνχο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηάζεη / απνζηείιεη νχηε θαηά ηελ νινθιήξσζε, νχηε έλα 

ρξφλν κεηά ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 

15%.  

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεί ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ. Ο ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

άκεζε δηαζεζηκφηεηα ή κε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Α) Πξνθαηαβνιή 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο 

πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο 

ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε βάζε 

ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ αίηεκα 

ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί λα ηνπ θαηαβιεζεί ζε 

κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 
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Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη δαπάλεο 

(ειεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, λα δεηήζεη 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο έλαληη θαηαβνιήο λέαο 

ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

 

Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ 

πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε δεινχκελε επηζπκία ηνπ, 

είηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο απνκείσζε ηεο 

εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο, είηε κέξνο απηήο κε απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο θαηά ην ππφινηπν. 

Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί κία ην πνιχ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Γ) Απνπιεξσκή 

Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ 

πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ 

(ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 14.2Γ) 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ηνπ,  ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ 

θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

 
14.4 Υξεκαηνδφηεζε – Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά  

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχληαη: 

 Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ή  

o Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ.  

 χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, 

εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε 

 Πξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε, εθφζνλ δελ 

έρεη γίλεη εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 
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o Τπεχζπλε δήισζε απφ δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. & Ο.Δ, αηνκηθή 

επηρείξεζε 

 Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη ΦΔΚ 

 Βεβαίσζε ηεο νηθίαο Ννκαξρίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη 

εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ 

o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

o Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. θαη Ο.Δ. 

 Μεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. 

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

 Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε επηηαγή ή 

απφδεημε είζπξαμεο αλ γίλεη απεπζείαο θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

δηθανχρνπ. 

 Έληππν Δ7 ηεο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.  

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή 

ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ελ ηζρχ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά 

κηθξφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ εθάζηνπ δηθαηνχρνπ, 

κε ειάρηζην θφζηνο ηα 30.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ θάθειν ππνβνιήο.   

Απεληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξγν θάησ ησλ 

30.000,00, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ζηελ πεξίπησζε 

ζπλεξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 6 ηνπ παξφληνο.  

 Δπίζεο απεληάζζνληαη απηφκαηα επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 18 

κελψλ αληίζηνηρα (ή 24 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη 

έθζεζε νινθιήξσζεο.  

 

Δπίζεο νξίδεηαη φηη:  

 Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε ηεξεί βηβιία 

θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, φπσο ηζρχεη.  

 ια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ 

ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 
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ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο έιεγρνο.  

 Ζ επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ εληζρπφκελε επηρείξεζε θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε 

εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε Σξάπεδεο γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο επηρνξήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Γηα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ή νιφθιεξεο), ζα πξέπεη 

λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κε φιεο ηηο επί κέξνπο ελέξγεηεο 

πνπ ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ή ηηο 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο.  

 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαηά ηνπο ειέγρνπο φηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ν ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο γηα ηελ απέληαμε απφ ην Πξφγξακκα θαη ηελ επηζηξνθή απφ ηελ 

δηθαηνχρν επηρείξεζε ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί, πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ 

εθάζηνηε θαηαβνιή. 

 Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δχλαηαη λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηελ επηζηξνθή 

ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Αθνινπζνχλ δειαδή  νη δηαδηθαζίεο 

απέληαμεο απφ ην πξφγξακκα θαη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε επηζηξέθεη ην 

πνζφλ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ 

λνκίκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή. 

 

 
14.5 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

 

Με απφθαζε ηεο ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ, ζπγθξνηείηαη 5 κειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο, νινθιήξσζεο, 

απέληαμεο θαη γεληθφηεξα ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πινπνίεζε θαη 

παξαιαβή ησλ έξγσλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Δηδηθφηεξα, γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε, νινθιήξσζε ή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 

έληαμεο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε ΓΓΒ/ ΤΠΟΗΑΝ γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο.  

Απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηα ηξία (3) είλαη ππνρξεσηηθά 

ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σα άιια δχν κέιε είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο 

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ.  
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Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ), 

θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ πλδέζκσλ Δμαγσγέσλ. 

 

 

14.6 Υπνρξεώζεηο Γεκνζηόηεηαο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ αλακλεζηηθή πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνηρεία γηα 

ζηαηηζηηθέο θαη κειέηεο πνπ δηελεξγνχλ δεκφζηεο αξρέο. 

 

 

14.7 Παξάηαζε νινθιήξωζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ  

πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 10, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε 

αίηεζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ κέρξη θαη ηξεηο 3 κήλεο 

πξηλ ην πέξαο ηνπ δσδεθάκελνπ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε 

ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη θαηαβιεζεί 

(εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην  50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ παξάηαζε 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη 3 κήλεο δίλεηαη 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

 

 

14.8 Τξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ  

 

Δίλαη δπλαηέο δχν κφλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο επέλδπζεο (εμαηξνχληαη νη παξαηάζεηο, αιιαγέο επσλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο 

ζχλζεζεο θ.ι.π.) θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ 

αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ. Δπίζεο ε κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ 

δαπαλψλ) δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηηο 

ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα 

αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηνλ 

αξκφδην ΔΦΓ, ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά (πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) ν νπνίνο 

εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή 

ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε.  
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Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε: 

 ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

 ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο 

θαη γλσκνδνηεί  γηα ηελ ηειηθή απφξξηςε ή ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο 

θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη/απνξξίπηεη αηηήκαηα επελδπηψλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε: 

o Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

o Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έσο θαη 6 κήλεο. 

o Μεηαβνιή λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. 

o Αιιαγή εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο. 

o Αιιαγή ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο  

o Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη  

o Αηηήκαηα αιιαγήο εμνπιηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή θαη νπζηψδε κεηαβνιή ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ. 

o Μεηαθνξέο θνλδπιίσλ κέρξη  20% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

o Δπίζεο ν ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο.  

 

Γηα θάζε άιιν ζέκα (φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαβνιέο ζηηο ζπλεξγαζίεο / 

ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο) επηιακβάλεηαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΓ  

 

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, δελ 

δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο 

ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

 

15 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

1. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

πξέπεη κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη γηα ηξία (3) ρξφληα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο θαη 

πέληε (5) γηα ηηο κεγάιεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, λα 

ηεξνχλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

β) Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα 

γ) Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
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απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ πνπ έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο 

πνξείαο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ παξαιαβή θαη απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 

δ) Να κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια θπξηφηεηαο ηνπ 

θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο3, κε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ε) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ζηνλ αξκφδην θνξέα κε αγνξά λένπ παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο 

ή θαιχηεξεο ηερλνινγίαο) θαη εληφο 6 κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο 

(κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην 

παιαηφ εμνπιηζκφ).  

2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δελ επηηξέπεηαη: 

α) ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο 

θνξέα λα κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή ηνπο ζχλζεζε σο 

πξνο ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο 

ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ θαη νη κεηαβηβάζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

β) ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο θνξέα λα εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο 

επέλδπζεο. Ζ έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

φξσλ ππαγσγήο παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. 

3.  Οη επηρεηξήζεηο, πνπ ζα εληάμνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην ηελ πξφζιεςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

θαη λέεο εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ηεο 

αλσηέξσ ππνρξέσζεο, δειαδή είηε ηεο κε δηαηήξεζεο ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είηε ηεο γεληθήο κείσζεο πξνζσπηθνχ, ν δηθαηνχρνο ζα 

επηζηέθεη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ πξνζαπμεκέλν (σο πνηλή) θαηά 5% ηεο επηρνξήγεζεο. εκεηψλεηαη φηη 

ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε ΔΜΔ 

κε βάζε ην έληππν Δ7, ηηο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ.  

4. Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ νδεγνχ φπσο νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 14.3.  

                                                 
3
 Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη κε Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/86 κε ην γλήζην ηεο 

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

παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ (βι. Κεθάιαην 16) 
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5.  Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: 

α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηε πεξίπησζε 

γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

β) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ή 

παξαθξαηείηαη ή επηζηξέθεηαη κέξνο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 

6. Άλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 

ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ζρεηηθά νξηδφκελα ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

7. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα 

ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 

ζηνηρεία ζηνπο ΔΦΓ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΤΠΑΑ 

ζα νξηζηηθνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 
 

16 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ 

 

16.1 Δμέηαζε ηήξεζεο ππνρξεώζεωλ δηθαηνύρωλ 

 

 Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΓΓΒ/ ΤΠΟΗΑΝ (βι. 

αλαιπηηθή  δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε, ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην  ΔΠΑΝ ΗΗ  επελδχζεσλ, ζην Παξάξηεκα  ΥΗΗ). Ο 

ΔΦΔΠΑΔ ηεξεί επίζεο ιεπηνκεξείο θαθέινπο ησλ έξγσλ γηα κία δεθαεηία κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ.  

 Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο / ππαγσγήο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. πκπιεξσκαηηθά ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Καλνληζκνχ 

1083/2006, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ππνρξενχηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη εληφο ηξηψλ 

(3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε ελ ιφγσ πξάμε δελ έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε: 

α) ε νπνία επεξεάδεη ηε θχζε ηεο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηεο ή παξέρεη 

αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα ζε επηρείξεζε ή δεκφζην θνξέα 
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β) ε νπνία απνξξέεη είηε απφ αιιαγή ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνηρείνπ 

ππνδνκήο είηε απφ ηε παχζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη 

ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Γεηγκαηνιεπηηθά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επηηφπηα επαιήζεπζε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, απφ 

ηε ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ, ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο φρη κφλν 

δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη ζηνρεπκέλσλ επαλειέγρσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

έθαζηνπ έξγνπ.  

Γηα ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ελδεηθηηθά ηα 

εμήο: 

 Γεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ή δήισζε θνξνινγίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην θαζεζηψο 

ελίζρπζεο. 

 Σν έληππν Δ7 (θαη γηα έλα έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ) θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 

 

16.2 Δπηβνιή θπξώζεωλ 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ παξφληνο 

νδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο 

δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.  

Γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθά ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο επελδπηήο θαη 

γίλεηαη ζχζηαζε κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δηνξζσηηθήο θίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. 

ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ επελδπηή ν ΔΦΓ ελεξγεί απηεπάγγειηα 

ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαίζην (βι. Παξάξηεκα X). 

 

 

17.      ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΜΜΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2004/C/244/02, ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΚΑΓ - NACE 

2008 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗV ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΧΝ & ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ   ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΟΠΑΑΥ (ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007 – 2013) ***  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗΗ ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΑΗΡΧΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 

ΠΑΡΑΡTHMA VΗIΗ ΠΖΓΔ ΔΤΡΔΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑκεΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX ΟΡΗΜΔΝΔ ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  X ΘΔΜΗΚΟ - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥI ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗI ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗΗI ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ / ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΡΑΖ  

*** χκθσλα κε ην άξζξν 1, Κεθάιαην Α’ ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) θαη ηελ απφθαζε ηεο 

4
εο

 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
ηεο Διιάδνο 2007-2013 – (ΠΑΑ) επί ηεο Δπηθαηξνπνίεζεο ησλ Πεξηνρψλ Παξέκβαζεο ηνπ 
Άμνλα 3: «Πνηφηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013». 



«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   65 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΜΜΔ (ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηνπ 
Καλ. (ΔΚ) 800/2008) 
 
Άξζξν 1 
Δπηρείξεζε 
 
Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο 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 
Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ θαη νηθνλνκηθά φξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο θαηεγνξίεο 
επηρεηξήζεσλ 
 
1. Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ («ΜΜΔ») 
απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο 
θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ή 
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 
2. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, 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 
EUR. 
3. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, 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 EUR. 
 
Άξζξν 3 
Σχπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 
απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ 
 
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. «πλεξγαδφκελεο 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). Χζηφζν, 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 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 1.250.000 EUR 
β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 
γ) ζεζκηθνί επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο 
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δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 
εθαηνκκχξηα EUR θαη ιηγφηεξν απφ 5.000 θαηνίθνπο. 
3. «πλδεδεκέλεο 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. 
 
Σεθκαίξεηαη 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. πλδεδεκέλεο 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. 
Οη 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. 
Χο φκνξε αγνξά λνείηαη 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 ΜΜΔ, 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. 
5. Μηα 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. Οη 
δειψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη 
εμαθξηβψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο 
ξπζκίζεηο. 
 
 
Άξζξν 4 
ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 
 
1. Σα 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. 
Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν χςνο 
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ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) 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. ηελ 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 
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 
 
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ 
εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 
εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην 
ππφςε έηνο. Σα 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 ΔΜΔ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 
πεξηιακβάλνληαη: 
α)   νη κηζζσηνί 
β)   ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ 
θαη εμνκνηψλνληαη 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. 
Οη 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 
Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 
 
1. ηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 
2.  ηελ 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. ηα 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. Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο 
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ 
ηα δχν απηά πνζνζηά). ε πεξίπησζε δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη ην 
100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα ή 
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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 
ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 
ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ’ απηά πξνζηίζεηαη ην 
100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο ζπλεξγαδφκελεο, 
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. ηα 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. 
 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΖΛΧΖ 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΜΔ 

 
 

Αθξηβή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 
 
Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: ………………………………………………………. 
Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 
Αξηζ. κεηξψνπ ή ΦΠΑ (1): …………………………………………………………….. 
Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2) ……….. 
 
 
Σχπνο ηεο επηρείξεζεο (βιέπε επεμεγεηηθφ ζεκείσκα) 
εκεηψζηε κε έλα ζηαπξφ ηελ πεξίπησζε ή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ε 
αηηνχζα επηρείξεζε: 
 

Αλεμάξηεηε επηρείξεζε ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαγξάθνληαη παξαθάησ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη κφλνλ.  
Να ζπκπιεξσζεί κφλν ε δήισζε ρσξίο 
παξαξηήκαηα. 

 
πλεξγαδφκελε επηρείξεζε Να ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί  

ην παξάξηεκα (θαη ην ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 
δειηία). ηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξσζεί ε 
δήισζε θαη 

πλδεδεκέλε επηρείξεζε                   ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ λα 
κεηαθεξζεί ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη 
παξαθάησ. 
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                     ηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο επηρείξεζεο 
 

Σα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 
ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηειηθφ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ. 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (*): 
 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 
 

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

 
 

  

 
(*)  ια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. ηελ 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. 
 
 
Πξνζνρή: ε 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 
 
        Ναη [ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί 

δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (3)] 
 
Τπνγξαθή 
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) 
 
Τπνγξαθή: 
 
___________ 
(1) Να πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
(2) Πξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 
(3) Οξηζκφο, άξζξν 4 παξάγξαθνο 2, ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ή ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

 
Δπηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηα 
 
- Παξάξηεκα Α εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλεξγαδφκελε 

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

επηρείξεζε (θαη ελδερφκελα ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 
 
Τπνινγηζκφο ησλ ζηνηρείσλ γηα ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (1) 
(βιέπε επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα) 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (2): 

 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 
(ΔΜΔ) 

Κχθινο  
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

1. ηνηρεία (2) ηεο αηηνχζαο 
επηρείξεζεο ή ησλ 
ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ 
(κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα 
Β(1) ηνπ παξαξηήκαηνο Β (3) 

   

2. Καη’ 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] 

   

χλνιν    

 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 
(1) Οξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 3. 
(2) ια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 
θαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. ηελ πεξίπησζε 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) Σα 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. 
__________________________________________________________________ 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο γξακκήο «χλνιν» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο 
δήισζεο ζρεηηθά κε ηα «ηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ηεο 
επηρείξεζεο». 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

πλεξγαδφκελε 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: 
 

Πίλαθαο Α 
 
 

πλεξγαδφκελε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή ζηνηρεία 

Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

χλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 
___________________________________________________________________
_ 
(εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα πξνζηεζνχλ ζειίδεο ή λα κεγαιψζεη ν πίλαθαο) 
 
εκείσζε: Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ θαη’ αλαινγία πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πνπ ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε 
άκεζα ή έκκεζα ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε. 
Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» 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). 
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 
 

1. Αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο 
 
Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: ............................................................................. 
Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: .............................................................................. 
Αξηζκφο κεηξψνπ ή ΦΠΑ(1): ..................................................................... 
Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2): ............ 
 
2. Αθαζάξηζηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ 
(*) 

Αθαζάξηζηα 
ζηνηρεία 

   

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

 
εκείσζε: 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. Τπνινγηζκφο 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 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)   Πξέπεη λα επηιεγεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα δχν πξνεγνχκελα πνζνζηά 
θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν 
πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία ππνινγηζκνχ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα 
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«Πίλαθαο εηαηξηθήο ζρέζεο» 

 

Πνζνζηφ: ... Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ 
(*) 

Απνηειέζκαηα θαη’ αλαινγία    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 

 
Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Α ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 
 
 
(1) Να πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
(2) Πξφεδξνο («Chief executive»), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 
(3) Οξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 εδάθην 1. 
(4) ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πςειφηεξν πνζνζηφ. ην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (νξηζκφο, 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 εδάθην 1). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 
πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

 
Α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξίπησζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε αηηνχζα 
επηρείξεζε 
 
       Πεξίπησζε 1: Ζ αηηνχζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή 
πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο άιιεο 
ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο [πίλαθαο Β(1)]. 
 
       Πεξίπησζε 2: Ζ αηηνχζα  επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ 
θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 
[πίλαθαο Β(2)]. 
 
εκαληηθή ζεκείσζε: Σα 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. ηα 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. Μέζνδνη ππνινγηζκνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 
 
Πεξίπησζε 1: Χο βάζε ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελνπνηεκέλνη 
ινγαξηαζκνί. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο Β(1) 
 

Πίλαθαο Β (1) 
 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) (*) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (**) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ 
(**) 

χλνιν    

 
(*) 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. 
 
Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 
ζηε γξακκή 1 ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   75 

 
 
 
 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 
 

πλεξγαδφκελε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή ζηνηρεία 

Γηεχζπλζε ηεο 
εηαηξηθήο έδξαο 

Αξηζκφο 
κεηξψνπ 
ή ΦΠΑ (*) 

Ολνκαηεπψλπκν 
θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ 

βαζηθψλ 
δηεπζπλφλησλ (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

 
 

(*) Να πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
(**) Πξφεδξνο (Chief executive), Γεληθφο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 
 
εκαληηθή ζεκείσζε: Οη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο κηαο παξφκνηαο 
ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο, πξέπεη 
λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπο 
θαη έλα «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα 
Α. 
Πεξίπησζε 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) Οξηζκφο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 εδάθην 2. 
 
 

Πίλαθαο Β (2) 

 
 

Δπηρείξεζε αξηζ.: Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (**) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

χλνιν    

 
(*) λα πξνζηίζεηαη έλα «δειηίν ζχλδεζεο» αλά επηρείξεζε. 
(**) ζε ρηιηάδεο επξψ.  
 
Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «χλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 
ζηε γξακκή 3 (ζρεηηθά κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 
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ΓΔΛΣΗΟ ΤΝΓΔΖ 
 

         (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 ΦΠΑ (1)          : .............................................................................. 
Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (2): ............ 
 
2. ηνηρεία ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 
(*) 

χλνιν ηζνινγηζκνχ 
(*) 

χλνιν    

 
(*) ζε ρηιηάδεο επξψ. 
 
Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β. 
 
εκαληηθή ζεκείσζε: Σα 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. ηα 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). 
 
Παξφκνηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη 
εηαίξνη ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» 
πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα Α. 
 
 
(1)  Να πξνζδηνξηζηεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
(2)   Πξφεδξνο («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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ 
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2004/C/244/02, ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ.  

 

2. ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ Δ 
ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 

 
 
2.1. Έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο 

9. Γελ ππάξρεη θνηλνηηθφο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ε 
Δπηηξνπή ζεσξεί φηη κία επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
παξνπζψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, εθφζνλ δελ είλαη ηθαλή, κε δηθνχο ηεο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ή κε ηνπο πφξνπο πνπ είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη απφ 
ηνπο ηδηνθηήηεο/κέηνρνπο ηεο θαη ηνπο πηζησηέο ηεο, λα αλαθφςεη ηε δεκηνγφλν 
πνξεία ηεο, ε νπνία, ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε απφ ην θξάηνο, ζα ηελ 
νδεγήζεη πξνο κία ζρεδφλ βέβαηε νηθνλνκηθή εμαθάληζε βξαρππξφζεζκα ή 
κεζνπξφζεζκα. 

10. πγθεθξηκέλα, κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη θαηαξρήλ θαη αλεμαξηήησο κεγέζνπο 
πξνβιεκαηηθή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξνπζψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (1), εθφζνλ έρεη απσιεζζεί 
πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ (2) θαη άλσ ηνπ ελφο 
ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα 
ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·  

β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ 
απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο (3), εθφζνλ έρεη απσιεζζεί 
πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη 
απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·  

γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε ζπιινγηθή 
πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

11. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 10, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη 
πξνβιεκαηηθή, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη ζπλήζεηο ελδείμεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο 
επηρείξεζεο φπσο αχμεζε ησλ δεκηψλ, κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δηφγθσζε 
ησλ απνζεκάησλ, πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θζίλνπζα ηακεηαθή ξνή, 
απμαλφκελε δαλεηνιεςία, αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη 
εμαζζέληζε ή εμαθάληζε ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. ηηο ζνβαξφηεξεο 
πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ήδε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή λα 
απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη 
παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηζρχνπλ γηα θάζε ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζην 
πιαίζην ηέηνηαο δηαδηθαζίαο θαη ε νπνία επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, κία πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε είλαη 
επηιέμηκε κφλν εθφζνλ απνδεδεηγκέλα αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αλάθακςή ηεο 
κε δηθνχο ηεο πφξνπο ή κε ηελ ιήςε θεθαιαίσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο/κεηφρνπο ή 
απφ πεγέο ηεο αγνξάο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗIΗ: ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ 
ΚΑΓ - NACE 2008 

 
Α) ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ 
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10,11         
Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Μφλν νη 

 

12         Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

13         Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 

14         Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

15         

Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή 

εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ , εηδψλ 

ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη 

ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 

16         

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ 

απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, 

θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 

ζπαξηνπιεθηηθήο. 

17         
Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη 

πξντφλησλ απφ ραξηί. 

18         

Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή 

πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη 

εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

19         

Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

20         Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

21         

Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

22         

Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ 

(θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

23         

Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε 

κεηαιιηθά νξπθηά. 

24         Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ.  

25         

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε 

εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 

εμνπιηζκνχ. 

26         
Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

27         Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28         
Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 

εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29         

Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 

ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ 

νρεκάησλ 

30         Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31         Καηαζθεπή επίπισλ 

32         Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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33         

Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ 

εμνπιηζκνχ. 

41     Καηαζθεπέο Κηηξίσλ  

42     Έξγα Πνιηηηθνχ κεραληθνχ  

43      

Δμεηδηθεπκέλεο Καηαζθεπαζηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο  

46     

Υνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / κνηνζηθιεηψλ)  

58     Δθδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

62.0     

Γξαζηεξηφηεηεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

ζπκβνπισλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

 62.01    

Γξαζηεξηφηεηεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.  

      62.02.20   

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα 

ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ 

    62.02.3     

Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

      62.02.30   

Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

        62.02.30.02 

Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

        62.02.30.04 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ 

  62.03       

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

    62.03.1     

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

      62.03.12   

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

  62.09       

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

    62.09.2     

Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α. 

      62.09.20   

Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α. 

63         Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξίαο 

63.1         
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο· δηθηπαθέο πχιεο 

  63.11       

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

    63.11.1     

Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, παξνρήο 

θεληξηθνχ ππνινγηζηή, ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ 

θαη παξνρήο ινηπήο ππνδνκήο ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξίαο 

      63.11.11   Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

        63.11.11.01 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

        63.11.11.02 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 
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        63.11.11.03 

Τπεξεζίεο δηάζεζεο εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ή δηθηχσλ (ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θιπ) 

        63.11.11.04 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

      63.11.13   

Παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο 

  63.12       Γηθηπαθέο πχιεο (web portals) 

    63.12.1     

Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ 

(web portals) 

      63.12.10   

Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ 

(web portals) 

  70.22       

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

    70.22.1     

Τπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

        70.22.12.10 

Τπεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο 

      70.22.11   

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο 

        70.22.12.02 

Τπεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ 

ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο 

      70.22.13   

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

κάξθεηηλγθ 

      70.22.15   

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο παξαγσγήο 

      70.22.16   

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα 

εθνδηαζκνχ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

        70.22.16.01 

Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο 

(logistic) 

      70.22.17   

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

    70.22.2     

Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

 71.20    Σερληθέο Γνθηκέο θαη Αλαιχζεηο 

   73.11.11  Τπεξεζίεο πιήξνπο δηαθήκηζεο 

    73.11.11.01 Τπεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ 

    73.11.11.02 

Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ 

γεληθά (παλφ) θαη επηγξαθψλ 

    73.11.11.03 

Τπεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

    73.11.11.04 

Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) 

δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ 

    73.11.11.05 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ 

    74.10.1     

Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 

βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο 

εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ 

      74.10.11   Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

      74.10.12  Τπεξεζίεο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ 
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      74.10.19  Άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ 

    74.10.2   Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ 

     74.10.20  Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ 

  82.92       

Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν 

πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.). 

 86.1    Ννζνθνκεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο   

  96.01       

Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 

πξντφλησλ. 

 
** εθ ησλ νπνίσλ:  
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10     Βηνκεραλία ηξνθίκωλ 

 10.52       Παξαγσγή παγσηψλ 

 10.71       
Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο 

 10.72       

Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· 

παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο 

 10.73    

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο 

θαη παξφκνησλ 

αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

 10.82       

Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη 

δαραξσηψλ 

 10.83    Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

   

10.83.12 

    

Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· 

εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη 

ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη θινη- 

νχ θαθέ 

  

10.83.13 

  

Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη 

ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ 

ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη 

ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη 

δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο 

ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, 

ζπκππθλσκάησλ θαη παξα- 

ζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε 

   10.83.15    Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 

 10.84    Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

 10.85      Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

 10.86       

Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ 

παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο 
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θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

  10.89.11     
Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11     Πνηνπνηία  

 11.05    Επζνπνηία 

 11.07    

Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή 

κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη 

άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

 

ΖΜΔΗΧΖ:  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο εμαηξνχληαη θαη δελ 
δχλαηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο νχηε λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρνξήγεζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ 
ηνκέα Γεσξγίαο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην πξψελ παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 
32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ηζρχεη θαζψο 
θαη ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΔΚ 1391/Β). Ο πίλαθαο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ βξίζθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 
 
Β) ΠΗΝΑΚΑ ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ (Γελ Δπηδνηνχληαη) 

 
ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ 
φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ 1998/2006 De Minimis. Ο 
παξφλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο: 
α) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 
ηνπ πκβνπιίνπ (1)· 

β) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο· 

γ) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο, 
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

i) φηαλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα 
ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο· 

ii) φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή 
εμ νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο· 

δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή 
πξνο θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο 
πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο 
ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα· 

ε)  εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ 
εηζαγφκελσλ· 

ζη) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 
άλζξαθα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1407/2002· 

δ) ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη 
νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ· 
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ε) ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο. 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο: 
α) «γεσξγηθά πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο 

ζπλζήθεο ΔΚ (πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ), κε εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο· 
β) «κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θάζε πξάμε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ 

ηελ νπνία πξνθχπηεη έλα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο 
ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 
πξντφληνο δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε· 

γ)  «εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρή ή έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ 
πξνζθνξά πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο 
ζηελ αγνξά, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο 
παξαγσγνχ ζε κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θάζε 
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνεηνηκάδεη ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε πψιεζε· ε 
πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο 
ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ρψξν. 

 
Δπίζεο απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ 
εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε:  

i) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 

ii) νη δξαζηεξηφηεηεο λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην 
πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία 
(2003/C317/06), θαη,  

iii) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο 
πξνζδηνξίδεηαη  ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΚΛΑΓΟΗ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 32 ηεο πλζήθεο 

1 2 

Κιάζε ηεο 
νλνκαηνινγίαο  

ησλ 
Βξπμειιψλ  

Δίδνο εκπνξεχκαηνο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Εψα δψληα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 Κξέαηα  θαη βξψζηκα παξαπξνηφληα ζθαγίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   3 Ηρζείο καιαθφζηξαηα  θαη καιάθηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4 Γάια θαη πξντφληα γαιαθηνθνκίαο. Χά πηελψλ. Μέιη θπζηθφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 
05.04 

Έληεξα, θχζηεηο θαη ζηφκαρνη δψσλ, νιφθιεξα  ή εηο ηεκάρηα, πιελ ησλ εμ ηρζχσλ 
ηνηνχησλ. 

05.15 Πξντφληα δσηθήο πξνειεχζεσο, κε αιιαρνχ θαηνλνκαδφκελα ή πεξηιακβαλφκελα. Με 
δψληα  δψα ησλ θεθαιαίσλ 1 θαη 3, αθαηάιιεια δηα ηελ αλζξψπηλελ θαηαλάισζηλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Φπηά  δψληα  θαη πξντφληα αλζνθνκίαο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Λαραληθά, θπηά ξίδαη θαη θφλδπινη, άπαληα εδψδηκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Καξπνί θαη νπψξαη εδψδηκνη .Φινηνί  εζπεξηδνεηδψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 Καθέο, ηείνλ θαη αξηχκαηα (κπαραξηθά) εμαηξέζεη ηνπ καηέ (θιάζηο 09.03). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 Γεκεηξηαθά πξντφληα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 Πξντφληα αιεπξνπνηίαο ,βχλε, άκπια, γινπηέλε, ηλνπιίλε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 πέξκαηα θαη θαξπνί ειαηψδεηο .πέξκαηα , ζπφξνη ζπνξάο θαη δηάθνξνη θαξπνί. 
Βηνκεραληθά  θαη θαξκαθεπηηθά  θπηά. Άρπξα θαη ρνξηνλνκαί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 
ΔΥ 13.03 

Πεθηίλε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 
15.01 

Λίπε ρνίξεηνλ ππφ ηελ νλνκαζία <<saindoux>> θαη ινηπά ρνίξεηα ιίπε, ιακβαλφκελα 
δηά πηέζεσο ή ηήμεσο. 

15.02 Λίπε βνεηδψλ , πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ , αθαηέξγαζηα  ή ηεηεγκέλα, 
πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ιηπψλ ησλ ιεγνκέλσλ  πξψηεο εθζιίςεσο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 
15.03 

ηεαηίλε, ειαηνζηεαηίλε, έιαηνλ ηνπ ππφ ηελ νλνκαζία <<saindoux>> ρνηξείνπ ιίπνπο 
θαη ειαηνκαξγαξίλε, άλεπ πξνζζήθεο γαιαθηνκαηνπνηψλ νπζηψλ, άλεπ αλακείμεσο ή 
παξαζθεπή ηηλφο. 

          15.04 Λίπε θαη έιαηα ηρζχσλ θαη ζαιαζζίσλ ζειαζηηθψλ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα. 

15.07 Έιαηα θπζηθά κφληκα, ξεπζηά ή αινηθψδε , αθαζάξηζηα, θεθαζαξκέλα ή 
εμεπγεληζκέλα. 

15.12 Έιαηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά πδξνγνλνκέλα, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιι΄νπρί 
πεξαηηέξσ  επεμεξγαζκέλα. 

15.13 Μαξγαξίλε, απνκίκεζεο ρνηξείνπ ιίπνπο (simili saindoux) θαη έηεξα βξψζηκα ιίπε 
παξαζθεπαζκέλα. 

15.17 Τπνιείκκαηα πξνθχπηνληα εθ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ ή ησλ δσηθψλ ή 
θπηηθψλ θεξψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16 Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζχσλ, καιαθνζηάησλ θαη καιαθίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17 
17.01 

άθραξηο ηεχηισλ θαη ζαθραξνθάιακνπ, εηο ζηεξεάλ θαηάζηαζηλ. 

17.02 Έηεξα ζάθραξα, ζηξφπηα. Τπνθαηάζηαηα ηνπ κέιηηνο, έζησ θαη κεκεηγκέλα κεηά 
θπζηθνχ κέιηηνο. άθραξα θαη κειάζζαη θεθαπκέλαη. 

17.03 Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη. 

17.05 άθραξα, ζηξφπηα θαη κειάζζαη, άπαληα αξσκαηηζκέλα ή ηερληθψο θερξσζκέλα 
(πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηα βαλίιιεο ή βαληιιίλεο αξσκαηηζκέλεο ζαθράξεσο), 
εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκψλ νπψξσλ κεηά πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ αλαινγίαλ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18 
18.01 

Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαχζκαηα βαιάλσλ, αθαηέξγαζηα ή πεθξπγκέλα. 

18.02 Κειχθε, θινηνί κεκβξάλαη θαη απνξξίκκαηα θαθάνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   20 Παξαζθεπάζκαηα νζπξίσλ, ιαραληθψλ, νπψξσλ θαη εηέξσλ θπηψλ ή κεξψλ θπηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  22 
22.04 

Γιεχθνο ζηαθπιψλ, κεξηθψο δπκσζέλ, έζησ θαη αλ ε δχκσζηο αλεζηάιε 
θαζ'νηνλδήπνηε έηεξνλ ηξφπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηα πξνζζήθεο  νηλνπλεχκαηνο. 

22.05 Οίλνη εθ λσπψλ ζηαθπιψλ. Γιεχθνο εθ λσπψλ ζηαθπιψλ, νχηηλνο ε δχκσζηο 
αλεζηάιε ηε  πξνζζήθε νηλνπλεχκαηνο  (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζηειίσλ). 

22.07 Μειίηεο, απίηεο , πδξφκειη θαη έηεξα πνηά πξνεξρφκελα εθ δπκψζεσο. 

Ex 22.08 Αηζπιηθή αιθνφιε, κεηνπζησκέλε ή κε, νηνπδήπνηε αιθννκεηξηθνχ ηίηινπ, 
Λακβαλφκελε απφ γεσξγηθά πξντφληα πεξηιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα 1 ηεο 
πλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ θαη εηέξσλ 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζπλζέησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ (θαινπκέλσλ 
ζπκπεππθλσκέλσλ εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ. 

Ex22.09 

22.10 μνο εδψδηκσλ  θαη ππνθαηάζηαηα απηνχ εδψδηκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 23 Τπνιείκκαηα θαη απνξξίκκαηα ησλ βηνκεραληψλ  εηδψλ δηαηξνθήο. 
Σξνθαί παξεζθεπαζκέλαη δηα δψα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 24 
24.01 

Καπλφο αθαηέξγαζηνο  ή κε βηνκεραλνπνηεκέλνο. Απνξξίκκαηα θαπλνχ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 45 
45.01 

Φειιφο, θπζηθφο αθαηέξγαζηνο θαη απνξξίκκαηα θειινχ. 
Φειιφο εηο ζξαχζκαηα, θφθθνπο ή θφληλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 54 
54.01 

Λίλνλ, αθαηέξγαζηνλ, κνπζθεπκέλνλ, απνθινησκέλνλ, θηεληζκέλνλ ή άιισο πσο 
θαηεηξγαζκέλνλ, κε φκσο λεκαηνπνηεκέλνλ. ηππία θαη απνξξίκκαηα 
(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ, πθαζκάησλ  ή ξαθψλ 
πξνεξρνκέλνπ ιίλνπ). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 57 
57.01 

Κάλλαβηο, (Cannabis sativa) αθαηέξγαζηνο ,κνπζθεπκέλε, απνθινησκέλε, θηεληζκέλε 
ή άιισο θαηεηξγαζκέλε, αιιά κε λεκαηνπνηεκέλε. ηππία θαη απνξξίκκαηα 
θαλλάβεσο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεξρφκελσλ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ, 
πθαζκάησλ ή ξαθψλ).  
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ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΚΛΑΓΟΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ  
ΚΤΑ  292313/2622/3-7-09 (ΦΔΚ 1391/Β) 

 
ΓΡΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
1. ΣΟΜΔΑ :       ΚΡΔΑ 
 
Γξάζε 1.1.: Δθζπγρξνληζκφο, ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο 
ππνδνκήο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
βηνινγηθή θηελνηξνθία. 
 
Γξάζε 1.2.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζθαγείσλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 400 ηνλ. 
θξέαηνο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή 
(πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο). 
 
Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ  ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο 
θξεαηνζθεπαζκάησλ .   
 
Γξάζε 1.4.:  Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ 
εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο 
παξαγσγήο.  
 
Γξάζε 1.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο 
θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν 
ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.  
 
Γξάζε 1.6.: Δθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή 
ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο 
(αιιαληνπνηεία – θνλζέξβεο θιπ). 
 
Γξάζε 1.7.: Οινθιήξσζε (β΄ θάζε ) ηεο θξεαηαγνξάο Αζελψλ. 
 
Γξάζε 1.8.: Ίδξπζε – επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
κνλάδσλ αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering) 
ζαλ ζπκπιήξσζε κνλάδσλ ζθαγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα 
παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 
  
Γξάζε 1.9.: Πξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε κηθξψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά λεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο γηα ηε 
κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ θαη λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα 
θξέαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξία ησλ πξντφλησλ.   
 
 
2. ΣΟΜΔΑ : ΓΑΛΑ 
 
Γξάζε 2.1: Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ 
επάξθεηαο γάιαθηνο.   
 
Γξάζε 2.2.: Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα 
ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΠΟΠ, 
ΠΓΔ ηεο ρψξαο.  
 
Γξάζε 2.3.: Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ 
κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 250 ππαιιήισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ. €, 
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εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ κε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν.  
 
Γξάζε 2.4.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ 
δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο. 
 
Γξάζε 2.5.: Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 
παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο. 
 
Γξάζε 2.6.: Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο 
παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
 
3. ΣΟΜΔΑ : ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 
 
3.1. ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΑΤΓΑ 
 
Γξάζε 3.1.1.:  Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ.  
 
Γξάζε 3.1.2.: Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ. 
 
Γξάζε 3.1.3: Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ 
κε βάζε ηα απγά.  
 
Γξάζε 3.1.4.:  Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ 
πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο 
εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ.  
 
 
3.2. ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΦΑΓΔΗΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 
 
Γξάζε 3.2.1.: Ίδξπζε πηελνζθαγείσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ 
πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα 
βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο.  
 
Γξάζε 3.2.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 
πηελνζθαγείσλ θαη θπξίσο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα 
βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο. 
 
Γξάζε 3.2.3.:  Ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο.   
 
Γξάζε 3.2.4.: Δθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε πθηζηακέλσλ κε ή ρσξίο 
κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο 
πνπιεξηθψλ. 
 
Γξάζε 3.2.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο 
πνπιεξηθψλ – θνπλειηψλ θπξίσο ζε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζθαγήο 
πηελψλ θαη θνπλειηψλ.  
 
Γξάζε 3.2.6.: Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγήο θνπλειηψλ – ηλδηάλσλ εληφο πθηζηάκελσλ 
πηελνζθαγείσλ.  
 
4. ΣΟΜΔΑ : ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΧΑ 
 
ΤΠΟΣΟΜΔΑ : ΜΔΛΗ 
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Γξάζε 4.1.: Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο 
κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο 
- ζπζθεπαζία κειηνχ. 
 
Γξάζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε 
νξεηλέο – λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο – 
επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ. 
 
Γξάζε 4.3.: Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα 
παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 
 
ηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο αλσηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία 
επηιεμηκφηεηαο ηνπ Καλ. 797/2004. 
 
 
5. ΣΟΜΔΑ : ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΧΑ 
 
ΤΠΟΣΟΜΔΑ : ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ – ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 
 
Γξάζε 5.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ. 
 
Γξάζε 5.2.: Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο 
θνπθνπιηψλ. 
 
Γξάζε 5.3.:   Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ.  
 
Γξάζε 5.4.:   Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο 
ζαιηγθαξηψλ.  
 
6. ΣΟΜΔΑ : ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 
 
Γξάζε 6.1.: Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε 
εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα.  
 
Γξάζε 6.2.: Δθζπγρξνληζκφο – βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ. 
 
Γξάζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ. 
 
Γξάζε 6.4.:  Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 
μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ.  
 
Γξάζε 6.5.: πκπιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο 
πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 
πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο. 
 
Γξάζε 6.6.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο – ηππνπνίεζεο 
ξπδηνχ.  
 
Γξάζε 6.7.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο 
επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε.  
 
Γξάζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ. 
 
Γξάζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο. 
 
 
7. ΣΟΜΔΑ : ΔΛΑΗΟΤΥΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
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Α) Διαηφιαδν 
 
Γξάζε 7.1.: Διαηνηξηβεία  
 
α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο αχμεζε 
ηεο δπλακηθφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξψηε 
χιε.  
β) πγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ.  
γ) Ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο 
πεξηνρέο απφ βηνινγηθή πξψηε χιε.  
 
Γξάζε 7.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - 
ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.  
 
Γξάζε 7.3.:  Ηδξχζεηο – επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή 
επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο.   
 
Γξάζε 7.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ 
ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 
 
Β)       Άιια Έιαηα  
 
Γξάζε 7.5.: Ίδξπζε – Δπέθηαζε – Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
ζπνξνειαηξγείσλ θαη Βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο.    
                      
Γελ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκέλεο ΟΔΦ 
πνπ αθνξνχλ :  
 
A)Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο 
παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ  
B)Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε 
ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνία ε 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ζχκθσλε κε ηα ηερληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή.  
 
 
8. ΣΟΜΔΑ : ΟΗΝΟ 
 
Γξάζε 8.1.: Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο 
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο. 
 
Γξάζε 8.2.: πγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 
 
Γξάζε 8.3.: Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: 
 
α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη 
λεζηψηηθεο πεξηνρέο 
β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο 
[Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.  
 
Γξάζε 8.4.: Πξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε  
νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο.  
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9. ΣΟΜΔΑ : ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 
 
I. ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 
 
Γξάζε 9.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, 
ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη 
μεξψλ θαξπψλ. 
 
Γξάζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ 
(απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξνρέο (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο).  
 
Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, 
απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ 
θαξπψλ: 
 
II. ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 

 
Γξάζε 9.7.: Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο 
 
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ 
αθνξά: 

 ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 
 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 
 
Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, 
δακάζθελα θ.ι.π.) 
 
α) Κνλζεξβνπνηεία – Υπκνί θξνχησλ – Απνμεξακέλα θξνχηα  
 
- Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ 
κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη 
αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: 
ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 
ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 
 
- Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ 
(πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ 
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  
 
β)  Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ   
κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: 

 ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 
 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

 
γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ)  
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 
δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ 
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο 
θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θιπ). 
  
ε) Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 
καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ.  
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ζη)  Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, 
ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: 

 ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 
 ζηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

 
Γξάζε 9.9.: Μεηαπνίεζε ιαραληθψλ 
 
α) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξίσο φζνλ 
αθνξά:  

 ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ  
 ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ  

 
β) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ 
απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία. 
 
Γξάζε 9.10.: Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο 
ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο 
νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ. 
 
Γξάζε 9.11.: Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο 
θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ 
πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ι.π. 
 
Γξάζε 9.12.: Μεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ 
 
α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 
κνλάδσλ. 
β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο – απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. 
 
III. ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ 

 
Γξάζε 9.13.: Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, 
ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 
 
Γξάζε 9.14.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο 
θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ. 
 
Γξάζε 9.15.: Μεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο 
αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε 
δπλακηθφηεηαο. 
 
ΗV.      ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ 
 
Γξάζε 9.16.: Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε, κε ή ρσξίο 
κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε 
πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ 
πξντφλησλ φπσο: 

 πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, 
 ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ι.π. 
 άιια λέα πξντφληα  

 
Γελ είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κέηξν 123 Α επελδπηηθά ζρέδηα 
ηνπ Σνκέα πνπ ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε 
Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο Οκάδεο Παξαγσγψλ (πλεηαηξηζκνί, ΔΑ, θαζψο θαη 
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Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Οκάδα Παξαγσγψλ). Καη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα 
εληζρπζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα:  
 ηα Νεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνπλίνπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3.100 θαηνίθνπο.  
 ηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξάζεσλ ησλ ΚΟΑ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα 

πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ( > ) απφ 500.000€.  
 
 
10. ΣΟΜΔΑ : ΑΝΘΖ 
 
Γξάζε 10.1.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή 
επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. 
 
α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη 
γιαζηξηθψλ. 
β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ. 
 
Γξάζε 10.2.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο – θέληξα 
δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ.  

 
 

11. ΣΟΜΔΑ : ΕΧΟΣΡΟΦΔ 
 
Γξάζε 11.1.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 
πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη 
νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ HACCP .  
 
Γξάζε 11.2.: Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο απνθιεηζηηθά  βηνινγηθψλ πιήξσλ 
ηππνπνηεκέλσλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ.   
 
Γξάζε 11.3.: Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθή θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ – λεζησηηθψλ) ζε 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξνχ 
παξαζθεπαζηεξίνπ.  
 
Γξάζε 11.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 
δσνηξνθψλ κε δπλαηφηεηα κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ κφλν ζε νξεηλέο θαη 
λεζησηηθέο πεξηνρέο.  
 
Γξάζε 11.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη 
γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP.  
 
Γξάζε 11.6.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο   
δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ  θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP.  
 
 
12. ΣΟΜΔΑ : ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 
 
Γξάζε 12.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ 
θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 
 
Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 
θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ  θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.  
 
 
13. ΣΟΜΔΑ : ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ & ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ 
 
Γξάζε 13.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο 
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 
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Γξάζε13.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο 
θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 
 
 
 
Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΧ ΣΟΜΔΗ: 
Χο πξντφληα πνηφηεηαο  είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 θαη Καλ.(Δ.Κ.) 1804/99, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, 
θαζψο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη πηζηνπνηνχληαη 
θαηάιιεια. 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV:  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 
1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 

 Σηκνιφγηα (θαη Proforma Ηnvoice ζε πεξίπησζε αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην 
εμσηεξηθφ), Γειηία απνζηνιήο, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη αγνξάο 
εμνπιηζκνχ.  

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 
 Γηα πξνκήζεηα αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο (πρ. Οδηθψο, κέζσ πινίνπ, θ.ι.π,)  CMR, Packing List, Documento di 
Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο 
κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ κεραλήκαηνο  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ζπλνδεπφκελα κε 
ηερληθφ θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
απαηηείηαη θαη πιήξεο αλάιπζε θφζηνπο. 

 Δμνπιηζκφο ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ ζεηξηαθψλ 
αξηζκψλ (επί ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ζπλνδεπηηθά ηερληθά θπιιάδηα θιπ) θαη λα 
ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε 
βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο 
θπξηφηεηαο. 

 Αληίγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά 
εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Οδεγφ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη 
επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα 
ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

 

2. Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ  

 Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο θαη αγνξάο 
ινγηζκηθνχ 

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 
 Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο 
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 Αλάιπζε θφζηνπο θαη θχιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο δαπαλψλ 
παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε 
δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο εξγαζηψλ. 

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

 Λνγηζκηθφ ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ ζεηξηαθψλ 
αξηζκψλ  θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη 
ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε 
παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 

3. Γαπάλεο απφθηεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνγλσζίαο (αλάινγα κε ην 
είδνο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνθηάηαη) 
 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. 
 Θεσξεκέλεο ζπκβάζεηο ζηε ΓΟΤ. 
 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε. 
 Σπρφλ άδεηεο ρξήζεο.  
 

4. Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Αλάινγα κε ην είδνο 
ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ): 
 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θ.ι.π. παξαζηαηηθά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
 χκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 
 Αληίγξαθν κειεηψλ, εγρεηξηδίσλ (γηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα) 
 Ηζηνζειίδα ζε ιεηηνπξγία θαη αλάιπζε θφζηνπο απηήο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη κειέηεο (πιελ κειέηεο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ISO, 
ΔΜΑS, ECO LABEL,) ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ κε ζρεηηθφ ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα απνζηαιεί κε ηηο επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ζα βαζίδεηαη : α) 
ζηελ πξνζθνξά  πξνκεζεπηψλ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ πξφηαζε β) ζηελ 
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ην είδνο ηεο κειέηεο πνπ αμηνινγείηαη γ) ζην 
πεξηερφκελν ηεο κειέηεο πνπ πξνζθνκίδεηαη γηα αμηνιφγεζε.  
 

5. Γαπάλεο  πηζηνπνίεζεο  δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  
 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά  
 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  
 
 
6. Άιιεο Γαπάλεο  

Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο 
 Παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο κεηαθνξάο πιηθψλ, 

ζπκθσλεηηθά, θιπ) ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο. 
 Καηάινγνο εθζεηψλ θαη ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 
 Απνθφκκαηα εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έθζεζεο. 
Γαπάλεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ/ επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ  
 Παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα ελνηθίαζεο ρψξσλ θαη νπηηθνανπζηηθψλ 

κέζσλ, δειηία απνζηνιήο κεηαθνξάο πιηθψλ, απνθφκκαηα εηζηηεξίσλ 
ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, θιπ) 

 ρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (πξνζθιήζεηο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 
αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ (φπσο ζθνπφο, ζπκκεηνρέο, ιίζηα 
επαθψλ, πηζαλέο ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ) θιπ).  
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Γαπάλεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο   
 Παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, ζπκθσλεηηθά 

ζπλεξγαζίαο, θιπ) 
 ρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (δηαθεκηζηηθά έληππα, απνδεηθηηθά 

αληίγξαθα δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε ΜΜΔ, θιπ)  
 

Γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν επηζεκαίλεηαη φηη : 
     Γηα φια ηα είδε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο πεξηγξαθέο θαη 
πνζφηεηεο ζηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα πψιεζεο/ππεξεζηψλ, 
απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.) θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ. Γηα 
ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη πνζφηεηεο πνπ 
ηηκνινγνχληαη θαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θπζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 Σα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ 
Αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην, 
γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε 
ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο.  

 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νκάδσλ ειέγρνπ, 
έρνληαο επηηφπνπ παξνπζία (ηνπιάρηζηνλ ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
νξηζηεί ζηε ζχκβαζε) θαη παξέρνληαο θάζε δπλαηφ ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή 
δηεπθξίληζε ππνβνεζά ηελ νξζή θαη αθξηβή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 

 Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη : 
α) ζεσξεκέλα απφ ηε ΓΟΤ  
β) εμνθιεκέλα ζην ζχλνιν ηνπο πξηλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 
αλεμαξηήησο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηε ζχκβαζε. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο ην πνζφ πνπ ζα ππνβιεζεί είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην 
αλαθεξφκελν ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη δελ ππάξρεη άιιε απαίηεζε απφ ηα 
δχν κέξε ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη ιχζε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή Τ.Γ κε 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο νπνίεο ζα 
αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη άιιε νηθνλνκηθή ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε  

 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν 
 
Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 
λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, 
θαξηέιεο ηακείνπ, θαξηέιεο ινγαξηαζκψλ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, extrait, ΣΠΤ, ΓΑ, 
ΣΓΑ, παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ εμσηεξηθφ, ζεσξεκέλα ηζνδχγηα, θ.ι.π.) γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα παξαδνηέα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 
ηα παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ (παξ. 8.3 Οδεγνχ). 
 
ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε ή έγγξαθα 
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π. 

 ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζα πξέπεη λα 
πηζηνπνηείηαη ε εμφθιεζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ, 
νπφηε απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία/ΑΦΜ ηνπ πξνκεζεπηή, λα 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ε πεξηγξαθή λα είλαη 
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ζπκβαηή κε ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε) θαη 
νη πνζφηεηεο (ή δηάξθεηα ππεξεζηψλ).  
 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ, λα αλαγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη 

θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ην είδνο ησλ 
πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 
 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ινγηζκηθνχ-εθαξκνγψλ, λα αλαγξάθνληαη θαηά 

πεξίπησζε νη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) ή αδεηψλ ρξήζεο 
(license numbers) ή θσδηθνί πειάηε (customer numbers) απφ ηελ αληίζηνηρε 
βάζε πειαηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή θαη δηαρσξίζηκα ηα ηκήκαηα ησλ 
δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα 
πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ή λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζαθψο νη θαζαξέο αμίεο 
ρσξίο ΦΠΑ. 

  Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο λα ππάξρνπλ εμνθιεηηθέο απνδείμεηο απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 
ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ.  

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα εγγξάθνπλ  ππνρξεσηηθά ζην κεηξψν παγίσλ ηνλ 
απνθηνχκελν εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο δαπάλεο ησλ 
θηεξηαθψλ επεκβάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά 
ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ (λα είλαη 
ζαθήο θαη δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε κέρξη επηπέδνπ Καηεγνξίαο Γαπαλψλ γηα 
θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 

 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 
Οη παξεκβάζεηο ζην Παξαγσγηθφ Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άμνλα 3 
ηνπ ΠΑΑ, πνπ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζπλδένληαη κε κέηξα ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ : 

- δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
- ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο) 
- ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα παξεκβάζεηο απφ 
γεσξγνχο θαη κε γεσξγνχο, ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ, 
νξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία.  
 
Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - Δπελδχζεηο απφ 
γεσξγνχο  
 
Οη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ ζεζκηθφ 
πιαίζην, νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο,  κπνξνχλ λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν απφ ην ΔΓΣΑΑ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1698/2005) γηα ηε 
δεκηνπξγία, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά 
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο.  
Δλδεηθηηθέο δξάζεηο είλαη νη εμήο: 
 Μηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, έσο 40 θιίλεο 
 Υψξνη εζηίαζεο θαη αλαςπρήο  
 Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα 
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 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 
ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη 
αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο θιπ.). 

 Οηθνηερλία, ρεηξνηερλία, παξαγσγή εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθέο 
κνλάδεο  

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ  
 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε  
 Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εθηφο ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία (π.ρ. θσηνβνιηατθά, 
αμηνπνίεζε βηνκάδαο κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε ΑΠΔ, γεσζεξκίαο θιπ.). 

 
Θα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ επίζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη απφθηεζε πνηνηηθψλ ζεκάησλ. 
 
ζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηνλ ηνπξηζκφ, απηέο 
ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 
 
Δπίζεο, νη παξεκβάζεηο απφ γεσξγνχο ζηε κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο 
ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ, κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 300.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ. 
 
Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο / Δπελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο  
 
Βαζηθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ γηα επελδχζεηο απφ κε 
γεσξγνχο, φπσο νξίζζεθαλ αλσηέξσ, ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο, 
ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ είλαη νη παξαθάησ: 
 Γεσγξαθηθφ θξηηήξην. Γηα ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ Οινθιεξσκέλσλ 

Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ), πνπ ζα είλαη νξεηλέο 
θαη κεηνλεθηηθέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ.1698/05 θαη πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ 
κεηά ηελ ζπλεμέηαζε κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε αληίζηνηρσλ 
επελδχζεσλ ζα γίλεη απφ ην ΔΓΣΑΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα 
αθνξά ζε Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. 

 Όςνο Πξνυπνινγηζκνχ. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, νη παξεκβάζεηο ζηε  
κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο απφ ην ΔΓΣΑΑ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 300.000 
€ (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο). Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ίδξπζε θαη 
εθζπγρξνληζκφ κε αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ’ χςνο θαη θαη’ 
επέθηαζε) ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα ηηο ίδηεο πεξηνρέο, απνθιεηζηηθά απφ ην 
ΔΓΣΑΑ θαη κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000€.  

 Κιαδηθφ θξηηήξην. Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, ζηνπο θιάδνπο ηεο 
κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα, ν νπνίνο αθνξά ζηνπο θιάδνπο/παξεκβάζεηο πνπ ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ.  

 
 

Πίλαθαο  : Κιάδνη πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ 
ΣΑΚΟΔ 

03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΑΚΟΔ 
08 

1533 Παξαζθεπή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 10.39-1 

1581 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 10.71-0 

1582 
Παξαγσγή θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

10.72-0 

1584 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 10.82-0 

1585 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 
πξντφλησλ 

10.73-0 

1586 Επεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 10.83-0 

1589 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. 10.89-0M 

1591 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 11.01-0M 
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172 Υθαληήξηα 13.2M 

1751 Ταπεηνπξγία 13.93-0 

1821 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 14.12-0 

1920 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ 
ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 

15.12-0M 

2010 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ 16.10-0M 

2030 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 16.22-0 

2052 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 16.29-0M 

2121 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί 
θαη ραξηφλη 

17.21-0 

2414 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 19.10-0M 

2451 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 
ζηίιβσζεο 

20.41-0 

2463 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 20.53-0 

2613 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 23.13-0 

262.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 23.41-0 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 23.49-0 

2861 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 25.71-0M 

2862 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 25.73-0M 

2939 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 28.30-0M 

3611 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 29.32-0M 

3612 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 28.23-0M 

3613 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 31.02-0M 

3614 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 31.09-0M 

3629 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ κ.α.θ. 32.12-0M 

363 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 32.2 

5212 Παληνπσιεία 47.11-1 

5225 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 47.25-0 

5255 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 47.41-0 

5281 Επηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 95.23-0M 

9231 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 90.01-0M 

9232 Εθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 79.90-0M 

9233 Υπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 93.21-0 

9301 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ 96.01-0 
9302 Δξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη ηλζηηηνχησλ θαιινλήο 96.02-0 

9304 Δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 93.13-0 

 
Αλαιπηηθφο θαηάινγνο Γήκσλ & Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ΟΠΑΑΥ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 1, Κεθάιαην Α’ ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) θαη ηελ απφθαζε ηεο 4εο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 2007-2013 – (ΠΑΑ) επί ηεο Δπηθαηξνπνίεζεο ησλ Πεξηνρψλ 
Παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 3: «Πνηφηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη 
Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013», παξέρεηαη 
αθνινχζσο. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΧΝ & ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΟΠΑΑΥ  
(ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007 – 2013) 

 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 3    

Σ.Κ.: Σνπηθή Κνηλφηεηα    

Γ.Κ. : Γεκνηηθή Κνηλφηεηα    

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

     

Α. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Α1. ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ ηδεξνλέξνπ  

  ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ Κάησ Νεπξνθνπίνπ  

  ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ Παξαλεζηίνπ  

 Α2. ΔΒΡΟΤ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ Γηδπκνηείρνπ Δθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηνπ 
Γηδπκνηείρνπ 

   Μεηαμάδσλ  

  ΟΡΔΣΗΑΓΑ Βχζζαο  

   Κππξίλνπ  

   Οξεζηηάδνο Δθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο 
Οξεζηηάδαο 

   Σξηγψλνπ  

 Α4. ΚΑΒΑΛΑ ΝΔΣΟΤ Οξεηλνχ  

  ΠΑΓΓΑΗΟΤ Διεπζεξψλ Οη Σ.Κ. : Φσιεάο, Μπξηνθχηνπ 

   Πηεξέσλ Οη Σ.Κ. : Απιήο, Γσκαηίσλ, Μειηζζνθνκείνπ, 
Μεζνξφπεο, Μνπζζέλεο, ηδεξνρσξίνπ 

 Α5. ΞΑΝΘΖ ΑΒΓΖΡΧΝ Αβδήξσλ Δθηφο ηεο Σ.Κ. νπλίνπ 

   Βηζησλίδνο Ζ Σ.Κ. νπλίνπ 

   ειέξνπ  

  ΜΤΚΖ Μχθεο  

   Θεξκψλ  
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   Κνηχιεο  

   αηξψλ  

  ΞΑΝΘΖ Ξάλζεο Ζ Γ.Κ. Κηκκεξίσλ 

   ηαπξνχπνιεο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Γέξαθα θαη Κνκλελψλ 

  ΣΟΠΔΗΡΟΤ Σνπείξνπ Οη Σ.Κ. : Σνμνηψλ θαη Γαιάλεο 

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Β. ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Β1. ΖΜΑΘΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Μειίθεο Σ. Κ. Μειίθεο 

  ΒΔΡΟΗΑ Βεξγίλαο  

   Βέξνηαο Οη Σ.Κ. : Γεσξγηαλψλ, Καηζαλέαο, Βεξκίνπ, 
Κνπκαξηάο, Ράρεο Σξηπνηάκνπ  

   Γνβξά Σ.Κ. Φπηείαο 

   Μαθεδνλίδνο  

  ΝΑΟΤΑ Νάνπζαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Νάνπζαο 

 Β2. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΟΛΒΖ Αξεζνχζαο  

  ΛΑΓΚΑΓΑ Βεξηίζθνπ  

   Καιιηλδνίσλ  

   Κνξσλείαο Σ.Κ. Αξδακεξίνπ  

   Λαραλά  

   νρνχ  

  ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ Υνξηηάηε Ζ Σ.Κ. Υνξηηάηε 

  ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Ζ Σ.Κ. Ξεξνρσξίνπ 

  ΘΔΡΜΖ Βαζηιηθψλ Οη Σ.Κ. : Αγίνπ Αλησλίνπ, Ληβαδίνπ, Πεξηζηεξάο  

 Β3. ΚΗΛΚΗ ΚΗΛΚΗ Γαιιηθνχ Δθηφο ηεο Σ.Κ. Πεδηλνχ 

   Γντξάλεο  

   Κξνπζζψλ  

   Μνπξηψλ  
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   Πηθξνιίκλεο Οη Σ. Κ. : Αλζνθχηνπ, Μηθξνθάκπνπ, Νένπ 
Αγηνλεξίνπ, Νένπ Γπλαηθνθάζηξνπ, Παιαηνχ 
Αγηνλεξίνπ 

  ΠΑΗΟΝΗΑ Αμηνχπνιεο  

   Γνπκέληζζαο  

   Δπξσπνχ  

   Ληβαδίσλ  

   Πνιπθάζηξνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Πνιπθάζηξνπ 

 Β4. ΠΔΛΛΑ ΑΛΜΧΠΗΑ Αξηδαίαο  

   Δμαπιαηάλνπ  

  ΔΓΔΑ Βεγνξίηηδαο  

   Έδεζζαο Οη Σ.Κ. : Άγξα, Βξπηψλ, Καξπδηάο, Νεζίνπ, 
σηήξαο 

  ΠΔΛΛΑ Κχξξνπ  

   Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ  

  ΚΤΓΡΑ Μελείδνο  

   θχδξαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. θχδξαο 

 Β5. ΠΗΔΡΗΑ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ Γίνπ  

  ΚΑΣΔΡΗΝΖ Διαθίλαο  

   Πέηξαο  

     

   Πηεξίσλ  

 Β7. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ  ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Αξλαίαο  

   Παλαγίαο Ζ Γ.Κ. Παλαγίαο 

   ηαγίξσλ - Αθάλζνπ Οη Σ.Κ. ηαγίξσλ θαη ηξαηνληθίνπ  

  ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ Αλζεκνχληα  

   Εεξβνρσξίσλ  

   Πνιπγχξνπ Οη Σ.Κ.: Αγίνπ Πξνδξφκνπ, Βξαζηάκσλ, 
Παιαηνθάζηξνπ, αλψλ, Σαμηάξρνπ 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Γ. ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Γ1. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Αγίνπ Κνζκά  

   Αβδέιιαο  

   Γφξγηαλεο  

   Γνηζηθνχ  

   Θενδψξνπ Εηάθα  

   Μεζνινπξίνπ  

   Πεξηβνιίνπ  

   ακαξίλεο  

   κίμεο  

   Φηιηππαίσλ  

 Γ2. ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΑΣΟΡΗΑ Αγίσλ Αλαξγχξσλ  

   Βηηζίνπ  

   Καζηξαθίνπ  

   Κνξεζηίσλ  

   Κιεηζνχξαο  

   Μεζνπνηακίαο  

  ΝΔΣΟΡΗΟΤ Αθξηηψλ  

   Αξξέλσλ  

   Γξάκκνπ  

   Νεζηνξίνπ  

  ΟΡΔΣΗΓΟ Άξγνπο Οξεζηηθνχ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Άξγνπο Οξεζηηθνχ 

   Ίσλνο Γξαγνχκε  

 Γ3. ΚΟΕΑΝΖ ΒΟΨΟΤ Αζθίνπ  

   Νεάπνιεο  

   Πεληαιφθνπ  

   Σζνηπιίνπ  

  ΔΟΡΓΑΗΑ Βεξκίνπ  

   Βιάζηεο  



«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   102 

   Μνπξηθίνπ  

  ΔΡΒΗΧΝ - ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ Βειβεληνχ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Βειβεληνχ 

 Γ4. ΦΛΧΡΗΝΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ Αεηνχ  

   Βαξηθνχ  

   Λερφβνπ  

   Νπκθαίνπ  

  ΠΡΔΠΧΝ Κξπζηαιινπεγήο  

   Πξεζπψλ   

  ΦΛΧΡΗΝΑ Πεξάζκαηνο Οη Σ.Κ.: Άλσ Τδξνχζζεο, Γξνζνπεγήο, 
Φιακπνχξνπ 

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Γ. ΖΠΔΗΡΟΤ Γ1. ΑΡΣΑ ΑΡΣΑΗΧΝ Ξεξνβνπλίνπ  

  ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε  

   Ζξαθιείαο  

   Σεηξαθπιίαο  

  ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 
ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

Αζακαλίαο 
 

 

   Αγλάλησλ  

   Θενδσξηαλψλ  

   Μειηζζνπξγψλ  

  ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ Πέηα  

 Γ2. ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΟΤΛΗΟΤ Αρέξνληα  

   Παξακπζηάο  

   νπιίνπ  

  ΦΗΛΗΑΣΧΝ αγηάδαο  

   Φηιηαηψλ  

  ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ Μαξγαξηηίνπ  

 Γ3. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΒΟΡΔΗΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ Βαζππέδνπ  

   Καιαξξπηψλ  
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   Καζηαλνρσξίσλ  

   Μαηζνπθίνπ  

   Πξακάλησλ  

   ηξάθνπ  

   Σδνπκέξθσλ  

  ΓΧΓΧΝΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ  

   Γσδψλεο  

   Λάθθαο νπιίνπ  

   ειιψλ  

  ΕΑΓΟΡΗΟΤ Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ  

   Βνβνχζεο  

   Παπίγθνπ  

   Σχκθεο  

   Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ  

Γ. ΖΠΔΗΡΟΤ Γ3. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΕΗΣΑ Δθάιεο  

   Δπξπκελψλ  

   Είηζαο  

   Μνινζζψλ  

   Παζζαξψλνο  

  ΚΟΝΗΣΑ Γηζηξάηνπ  

  ΜΔΣΟΒΟΤ Δγλαηίαο  

   Μεηζφβνπ  

   Μειέαο  

  ΠΧΓΧΝΗΟΤ Άλσ Καιακά  

   Άλσ Πσγσλίνπ  

   Γειβηλαθίνπ  

   Καιπαθίνπ  

   Κ. Πσγσληαλήο  

   Λάβδαλεο  

 Γ4. ΠΡΔΒΔΕΑ ΕΖΡΟΤ Αλσγείνπ  

   Θεζπξσηηθνχ  
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   Κξαλέαο  

   Φηιηππηάδνο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Φηιηππηάδνο, Πέηξαο, Νέαο 
Κεξαζνχληνο 

  ΠΡΔΒΔΕΑ Λνχξνπ Δθηφο Σ.θ. Λνχξνπ, Χξσπνχ, ηεθάλεο 

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Δ. ΘΔΑΛΗΑ Δ1. ΚΑΡΓΗΣΑ ΑΡΓΗΘΔΑ Αξγηζέαο  

   Αρειψνπ  

   Αλαηνιηθήο Αξγηζέαο  

  ΚΑΡΓΗΣΑ Καιιηθσλίνπ  

  ΜΟΤΑΚΗΟΤ Μνπδαθίνπ  

  ΟΦΑΓΧΝ Μελειαΐδαο  

   Σακαζίνπ  

   Ρεληίλεο  

 Δ2. ΛΑΡΗΑ ΑΓΗΑ Αγηάο Οη Σ.Κ. : Γεξαθαξίνπ, Μεγαιφβξπζνπ, 
Μεηαμνρσξίνπ, Νεξνκχισλ, Πνηακηάο, Διάθνπ  

   Δπξπκελψλ Οη Σ.Κ. : Καξίηζεο, Οκνιίνπ, ηνκίνπ 

   Λαθέξεηαο Οη Σ.Κ. : Αλαηνιήο, Γήκεηξαο, Μαξκαξίλεο 

   Μειηβνίαο Οη Σ.Κ. : Μειηβνίαο, σηεξίηζαο 

  ΔΛΛΑΟΝΑ Αληηραζίσλ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Κξαλέαο Διιαζζφλνο 

   Βεξδηθνχζεο  

   Διαζζφλαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Διιαζζφλνο θαη ησλ Σα.Κ. : 
Βαιαλίδαο, Γαιαλφβξπζεο, Κεθαινβξχζνπ, 
ηεθαλνβνχλνπ 

Δ. ΘΔΑΛΗΑ Δ2. ΛΑΡΗΑ ΔΛΛΑΟΝΑ Καξπάο  

   Ληβαδίνπ  

   Οιχκπνπ  

   Πνηακηάο  

   αξαληαπφξνπ  

   Σζαξηηζάλεο  

  ΣΔΜΠΧΝ Ακπειαθίσλ  
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   Γφλλσλ  

   Κάησ Οιχκπνπ  

   Μαθξπρσξίνπ Οη Σ.Κ. : Παξαπνηάκνπ, Διαηείαο, Δπαγγειηζκνχ.  

   Νέζζσλνο Ζ Σ.Κ. Πνπξλαξίνπ 

 Δ3. ΜΑΓΝΖΗΑ ΑΛΜΤΡΟΤ Αικπξνχ Οη Σ.Κ. : Αλζνηφπνπ, Κνθθσηψλ, Κσθψλ, 
Φπιαθήο 

   Αλάβξαο  

   Πηειενχ  

   νχξπεο  

  ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ Αξγαιαζηήο  

   Αθεηψλ  

   επηάδνο  

   Σξηθεξίνπ  

 Δ5. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καιακπάθαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Καιακπάθαο 

   Καζηαληάο  

   Κιεηλνβνχ Ζ Σ.Κ. Κιεηλνχ 

   Μαιαθαζίνπ  

   Σπκθαίσλ  

   Υαζίσλ  

  ΠΤΛΖ Αηζήθσλ Οη Σ.Κ. : Αγίνπ Νηθνιάνπ, Αζακαλίαο, Γαξδηθίνπ, 
Γέζεο, Γξνζνρσξίνπ 

   Νεξάηδαο  

   Μπξνθχιινπ  

   Ππλδαίσλ  

   Πχιεο  

  ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Παιενθάζηξνπ  

   Παξαιεζαίσλ  

  ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Οηραιίαο  

   Φαξθαδφλαο  
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Ε. ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ Ε1. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Αξηεκηζίσλ Οη Σ.Κ. : Αγίνπ Λένληνο, Γπξίνπ, Κνηιησκέλνπ (Αγ. 
Νηθφιανο), Λνχρα 

   Λαγαλά Οη Σ.Κ.: Αγαιά θαη Κεξίνπ 

   Διαηίσλ  

 Ε2. ΗΘΑΚΖ ΗΘΑΚΖ Ηζάθεο  

 Ε3. ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Θηλαιίνπ Οη Σ.Κ.: Δπηζθέςεσο, Κιηκαηηάο, 
Λαπθίνπ,Λνπηζψλ,Πεξηζείαο, Πεηαιείαο θαη ε Γ.Κ. 
Νπκθψλ 

   Καζζσπαίσλ  

  ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΗΣΧΝ Φαηάθσλ Οη Σ.Κ. : παξηχια, σθξαθίνπ, γνπξάδσλ, 
Επγνχ θαη ε Γ.Κ. Άλσ Κνξαθηάλαο 

 Ε4. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ Διείνπ-Πξφλσλ  

   Δξίζνπ  

   Λεηβαζνχο  

   Οκαιψλ  

   Ππιαξέσλ  

   άκεο Οη Σ.Κ. : Πνπιάησλ, Ππξγίνπ, Υαιησηάησλ 

 Ε5. ΛΔΤΚΑΓΑ ΛΔΤΚΑΓΑ Απνιισλίσλ  

   θαθησηψλ  

   Καξπάο  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Ζ. ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ1. 
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΑΓΡΗΝΗΟΤ Παξαβφιαο Δθηφο ησλ Σ.Κ.: Νεξνκάλλαο, Παληαλάζζεο θαη 
ηεο Γ.Κ. Παξαβφιαο 

   Παξαθακππιίσλ  

   ηξάηνπ Σν Σ.Κ. Καζηξαθίνπ 

   Παλαηησιηθνχ Δθηφο ηεο Σ.Κ. Κεξαζέαο 

  ΑΚΣΗΟΤ - ΒΟΝΗΣΑ Αλαθηνξίνπ Δθηφο ηεο Σ.Κ. Βνλίηζεο 

   Μεδεψλνο  
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   Παιαίξνπ  

  ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ Ακθηινρίαο Οη Σα.Κ. : Ακπειαθίνπ, Αλνημηάηηθνπ, Βαξεηάδαο 

   Ηλάρνπ  

   Μεληδίνπ Ζ Σ.Κ. Φισξηάδνο 

  ΘΔΡΜΟΤ Θέξκνπ Δθηφο ησλ Σ.Κ.: Αγίαο νθίαο, Καινπδίνπ, 
Μπξηέαο, Πακθίνπ, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ 

  ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ Απνδνηίαο Δθηφο ησλ Σ.Κ.:Ακπειαθησηίζζεο, Άλσ Υψξαο, 
Διαηνχο, Κάησ Υψξαο, Κξπνλεξίσλ, Πφδνπ 

   Πιαηάλνπ  Δθηφο ησλ Σ.Κ.. Γελδξνρσξίνπ Κιεπάο, 
Ληβαδαθίνπ, Πεξδηθφβξπζεο, Πεξίζηεο, Πιαηάλνπ, 
Υφκνξεο 

   Ππιιήλεο Δθηφο ησλ Γ.Γ.  Αλζνθχηνπ, Διεπζεξηαλήο, 
Γάβξνπ, Παιαηνπχξγνπ, Μειέαο, Πνθίζηεο 

  ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ Αιπδίαο  

   Αζηαθνχ  

   Φπηεηψλ  

Ζ. ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ2. ΑΥΑΨΑ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ Αηγείξαο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Αηγείξαο θαη Αηγψλ 

   Αηγίνπ Ζ Σ.Κ. Πηέξεο 

   Αθξάηαο Οη Σ.Κ. : Αγίαο Βαξβάξαο, Βαιηκήο, Εαξνχριεο, 
Μεζνξξνπγίνπ, Πεξηζηέξαο, Πιαηάλνπ 

  ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ Καιεληδίνπ  

   Λενληίνπ  

   Σξηηαίαο  

   Φαξξψλ  

  ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Αξναλίαο  

   Καιαβξχησλ  

   Λεπθαζίνπ  

   Παΐσλ  

 Ζ3. ΖΛΔΗΑ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 
ΚΡΔΣΔΝΧΝ 

Αιηθείξαο  

   Αλδξηζηαίλεο  
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   θηιινχληνο Οη Σ.Κ. Σξππεηήο, Γξαίθαο, Πιαηάληαο 

  ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Λακπείαο  

   Λαζηψλνο  

   Φνιφεο  

  ΕΑΥΑΡΧ Εαράξσο Οη Σ.Κ. : Αξηέκηδαο, Καιιηδφλεο, Λεπξένπ, 
Μαθίζηνπ, Μειέαο, Μίλζεο, Ρνδηλψλ, κέξλαο, 
Σαμηαξρψλ, Υξπζνρσξίνπ 

   Φηγαιείαο  

  ΖΛΗΑΓΑ Πελείαο  

  ΠΤΡΓΟΤ Χιέλεο  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Θ. ΒΟΗΧΣΗΑ Θ1. ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΛΗΑΡΣΟΤ Αιηάξηνπ Ζ Σ.Κ. Δπαγγειηζηξίαο 

   Θεζπηέσλ Δθηφο ησλ Σ.Κ. Θεζπηέσλ θαη Μαπξνκκαηίνπ 

  ΓΗΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΧΒΑ-
ΑΝΣΗΚΤΡΑ 

Γηζηφκνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Γηζηφκνπ 

  ΘΖΒΑΗΧΝ Θεβαίσλ Ζ Σ.Κ. Νενρσξαθίνπ 

   Θίζβεο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Διινπίαο θαη Ξεξνλνκήο 

   Πιαηαηψλ Δθηφο ησλ Σ.Κ. Λνπηνπθίνπ θαη Μειηζζνρσξίνπ 

  ΛΔΒΑΓΔΧΝ Γαχιεηαο Δθηφο ηνπ Σ.Κ. Μαπξνλεξίνπ 

   Κνξψλεηαο Οη Σ.Κ. : Κνξψλεηαο. Αγίαο Άλλαο, Αγίαο Σξηάδαο 

   Κπξηαθίνπ  

   Λεβαδέσλ Οη νηθηζκνί Αλάιεςε θαη Εεξίθη ηεο Γ.Κ. Λεβαδέσλ 

   Υαηξψλεηαο Δθηφο ησλ Σ.Κ.Αγίνπ Βιαζίνπ θαη Υαηξσλείαο 

  ΣΑΝΑΓΡΑ Γεξβελνρσξίσλ  

   Σαλάγξαο Οη Σ.Κ. Αζσπίαο θαη Καιιηζέαο 

Θ. ΒΟΗΧΣΗΑ Θ2. ΔΤΒΟΗΑ ΓΗΡΦΤΧΝ-ΜΔΑΠΗΧΝ Γηξθχσλ  

   Μεζζαπίσλ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Φαρλψλ 

  ΔΡΔΣΡΗΑ Ακαξπλζίσλ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Ακαξχλζνπ 

  ΗΣΗΑΗΑ - ΑΗΓΖΦΟΤ Αξηεκηζίνπ  
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   Ηζηηαίαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Ηζηηαίαο 

   Ληράδνο  

   Χξεψλ  

  ΚΑΡΤΣΟΤ Καξχζηνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Καξχζηνπ 

   Καθεξέσο  

   Μαξκαξίνπ  

   ηπξέσλ  

  ΚΤΜΖ - ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ Απιψλνο  

   Γηζηχσλ  

   Κνληζηξψλ  

   Κχκεο  

   Σακπλέσλ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Αιηβεξίνπ 

  ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ - ΛΗΜΝΖ- 
ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 

Διπκλίσλ  

   Κεξέσο  

   Νειέσο  

  ΚΤΡΟΤ θχξνπ  

 Θ3. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΑΓΡΑΦΧΝ Αγξάθσλ  

   Απεξαληίσλ  

   Αζπξνπνηάκνπ  

   Βίληαλεο  

   Φξαγθίζηαο  

  ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Πξνπζζνχ  

 Θ4. ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ-ΔΛΑΣΔΗΑ Ακθίθιεηαο  

   Διάηεηαο  

   Σηζνξέαο  

  ΓΟΜΟΚΟΤ Γνκνθνχ  

   Θεζζαιηψηηδνο  

   Ξπληάδνο  

  ΛΑΜΗΔΧΝ Τπάηεο  

  ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ Αγίνπ Γεσξγίνπ  
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   Μαθξαθψκεο  

   πεξρεηάδνο  

   Σπκθξεζηνχ  

 Θ5. ΦΧΚΗΓΑ ΓΔΛΦΧΝ Γειθψλ  

   Γξαβηάο  

   Καιιηέσλ  

   Παξλαζζνχ  

  ΓΧΡΗΓΟ Βαξδνπζίσλ  

   Δππαιίνπ  

   Ληδσξηθίνπ  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Η. ΑΣΣΗΚΖ 
(Ννκαξρία Πεηξαηά) 

Η6. ΚΤΘΖΡΧΝ ΚΤΘΖΡΧΝ Αληηθπζήξσλ  

   Κπζήξσλ  

  ΠΟΡΟΤ Πφξνπ (Σν επεηξσηηθφ ηκήκα) 

  ΣΡΟΗΕΖΝΟ Μεζάλσλ  

   Σξνηδήλνο  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Κ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Κ1. ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ Αζθιεπηείνπ Οη Σ.Κ. Αζθιεπηείνπ. Αγ. Γεκεηξίνπ, Αδακίνπ, 
Αξθαδηθνχ 

   Δπηδαχξνπ  

  ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ Δξκηφλεο  

   Κξαληδίνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Κξαληδίνπ 

  ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ Μηδέαο Οη Σ.Κ. Αξαρλαίνπ θαη Μηδέαο 

  ΑΡΓΟΤ-ΜΤΚΖΝΧΝ Μπθελαίσλ Οη Σ.Κ. Πξνζχκλεο θαη Ληκλψλ 

 Κ2. ΑΡΚΑΓΗΑ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Βνξείαο Κπλνπξίαο Οη Σ.Κ. Αγ. νθίαο, Αγ. Γεσξγίνπ, Αγ. Πέηξνπ, 
Γνιηαλψλ, Έιαηνπ, Καξάηνπια, Καζηαλίηζαο, 
Καζηξίνπ, Κνπηξνχθσλ, Μεζνξάρεο, Νέαο 
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Υψξαο, Ξεξνπεγαδίνπ, Πεξδηθφβξπζεο, 
Πιαηαλάο, Πιαηάλνπ, Πξάζηνπ, ίηαηλαο, ηφινπ, 
Υαξάδξνπ, Χξηάο, Κνξαθνβνπλίνπ, Αγ. Αλδξέα.  
Δθηφο ησλ Σ.Κ. : Βεξβέλσλ, Μειηγνχο, Παξαιίαο 
Άζηξνπ θαη ηεο Γ.Κ. Άζηξνπο 

  ΓΟΡΣΤΝΗΑ Ζξαίαο  

   Κιείηνξνο  

   Κνληνβαδαίλεο  

   Λαγθαδίσλ  

   Σξνπαίσλ  

  ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ Φαιαηζίαο  

  ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Κνζκά  

   Λεσληδίνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Λεσληδίνπ 

   Σπξνχ  

  ΣΡΗΠΟΛΖ Βαιηεηζίνπ  

 Κ3. ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ αξσληθνχ Οη Σ.Κ. Καηαθαιίνπ, Αζηθίσλ, Γαιαηαθίνπ, Αγ. 
Ησάλλε 

   νιπγείαο Οη Σ.Κ. νθηθνχ, Αγγειφθαζηξνπ, Κνξθνχ 

   Σελέαο Οη Σ.Κ. Γ.Γ. Αγηνλνξίνπ, ηεθαλίνπ, Κιελίαο, 
Υηιηνκνδίνπ, Αγ. Βαζηιείνπ, Κνπηαιά 

  ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ Ξπινθάζηξνπ Δθηφο ησλ Σ.Κ. : Κακαξίνπ, Κάησ Λνπηξνχ, 
κειηζζίνπ, Πηηζψλ, Ρίδεο, πθέαο θαη ηεο Γ.Κ. 
Ξπινθάζηξνπ 

  ΤΚΤΧΝΗΧΝ ηπκθαιίαο  

   Φελενχ  

Κ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Κ4. ΛΑΚΧΝΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΝΖ Αλαηνιηθήο Μάλεο  

   Γπζείνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Γπζείνπ 

   Οηηχινπ  

   κχλνπο  

  ΔΤΡΧΣΑ Νηάησλ Δθηφο ηεο Σ.Κ. Απηδέαο 

   Γεξφλζξσλ  

  ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ Εάξαθα  
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  ΠΑΡΣΖ Θεξαπλψλ Δθηφο ησλ Σ.Κ. Πιαηάλαο θαη θνχξαο 

   Μπζηξά  

   Οηλνχληνο  

   Πειιάλαο  

   Φάξηδνο  

   Καξπψλ  

 Κ5. ΜΔΖΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ Αβίαο  

   Λεχθηξνπ  

  ΚΑΛΑΜΑΣΑ Αξθαξψλ Οη Σ.Κ. Άγξηινπ, Αξθαξψλ, Βειαληδίσλ, 
Βξνκφβξπζεο, ηακαηίλνπ, Αγ. Φιψξνπ 

   Θνπξίαο Οη Σ.Κ. Πφιηαλεο, Ακθείαο 

   Καιακάηαο Οη Σ.Κ. Αιαγνλίαο, Αξηεκηζίαο, Βέξγαο, 
Διαηνρσξίνπ, Καξβειίνπ, Λαδά, Λατθψλ, Μηθξάο 
Μαληηλείαο, Νεδνχζεο, Πεγψλ 

  ΜΔΖΝΖ Αλδξνχζαο  

   Αξηζηνκέλνπο  

   Βνπθξάδσλ  

   Ηζψκεο  

   Πεηαιηδίνπ Οη Σ.Κ. Γξνζηάο, Καινρσξίνπ, θαζηαληψλ, 
Λπθίζζεο, Μαζίαο, Νεξνκχινπ, Παληπεξίνπ, 
Κνθθίλνπ 

   Σξηθφξθνπ  

  ΟΗΥΑΛΗΑ Αλδαλίαο  

   Γσξίνπ  

   Δίξαο  

   Μειηγαιά  

   Οηραιίαο  

  ΠΤΛΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ Παπαθιέζζα  

   Υηιηνρσξίσλ  

  ΣΡΗΦΤΛΗΑ Αεηνχ  

   Απιψλνο  
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   Κππαξηζζίαο Οη Σ.Κ. Βξπζψλ, Μνπξηαηάδαο, Μχξνπ, 
Ξεξνθάκπνπ, Πεξδηθνλεξίνπ, ηαζηνχ 

   Σξηπχιαο  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Λ. ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ Λ1. ΗΚΑΡΗΑ ΗΚΑΡΗΑ Αγίνπ Κεξχθνπ  

   Δπδήινπ  

   Ραρψλ  

   Φνχξλσλ Κνξζεψλ  

 Λ2. ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟΤ Αγίαο Παξαζθεπήο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Αγίαο Παξαζθεπήο 

   Αγηάζνπ  

   Γέξαο  

   Δξεζνχ-Αληίζζεο Δθηφο ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ 

   Δπεξγέηνπια Δθηφο ησλ Γ.Γ. Αζσκάησλ, Κάησ Σξίηνπο 

   Καιινλήο  

   Λνπηξνπφιεσο Θέξκεο Δθηφο ησλ Γ.Γ. Λνπηξνπφιεσο, Θέξκεο, 
Μηζηεγλψλ, Νέσλ Κπδσληψλ, Πχξγσλ Θεξκήο 

   Μαληακάδνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Μαληακάδνπ 

   Μεζχκλεο  

   Πέηξαο  

   Πισκαξίνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Πισκαξίνπ 

   Πνιηρλίηνπ  

 Λ3. ΛΖΜΝΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ  

   Αηζίθεο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αηζίθεο, 
Βάξνπο, Καξπαζίνπ 

   Μνχδξνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Μνχδξνπ θαη ησλ Σ.Κ. Λχρλσλ, 
Ρεπαληδίνπ θαη Ρσκαλνχ 

   Νέαο Κνχηαιεο Δθηφο ησλ Σ.Κ. Νέαο Κνχηαιεο θαη Πεδηλνχ 

 Λ4. ΑΜΟΤ ΑΜΟΤ Βαζένο Δθηφο ηεο Γ.Κ. ακίσλ 

   Καξινβαζίσλ  Δθηφο ηεο Γ.Κ. Καξινβαζίσλ 

   Μαξαζνθάκπνπ  
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   Ππζαγνξείνπ  

 Λ5. ΥΗΟΤ ΟΗΝΟΤΧΝ Οηλνχζζεο  

  ΥΗΟΤ Αγίνπ Μελά Δθηφο ηεο παξαιηαθήο δψλεο Καξθάο - Αγ. 
Δξκηφλε- Μέγαο Ληκέλαο-Αγ. Φσηεηλήο 

   Ακαλήο  

   Ησλίαο  

   Κακπνρψξσλ  

   Καξδακχισλ  

   Μαζηηρνρσξίσλ  

   Οκεξνχπνιεο  

   Υίνπ Δθηφο ηεο πφιεο Υίνπ 

  ΦΑΡΧΝ Φαξά  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Μ. ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ Μ1. ΑΝΓΡΟΤ ΑΝΓΡΟΤ Άλδξνπ  

   Κνξζίνπ  

   Τδξνχζαο  

 Μ2. ΘΖΡΑ ΑΝΑΦΖ Αλάθεο  

  ΘΖΡΑ Οίαο Ζ Γ.Κ. Θεξαζίαο 

  ΗΚΗΝΟΤ ίθηλνο  

  ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ Φνιεγάλδξνπ  

 Μ3. ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ Αζηππάιαηαο  

 Μ4. ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ Καξπάζνπ  

   Οιχκπνπ - Καξπάζνπ  

  ΚΑΟΤ Κάζνπ  

 Μ6. ΚΧ ΝΗΤΡΟΤ Νίζπξνπ  

 Μ7. ΜΖΛΟΤ ΚΗΜΧΛΟΤ Κηκψινπ  

 Μ9 ΝΑΞΟΤ ΝΑΞΟΤ & ΜΗΚΡΧΝ 
ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

Νάμνπ Δθηφο ηεο Γ.Κ. Νάμνπ 

   ρνηλνχζζεο  
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   Γνλνχζεο  

   Ζξαθιείαο  

   Κνπθνλεζίσλ  

   Γξπκαιίαο  

  ΣΖΝΟΤ Δμσκβνχξγνπ (Σήλνο)  

   Παλφξκνπ (Σήλνο)  

 Μ11. ΡΟΓΟΤ ΜΔΓΗΣΖ Μεγίζηε  

  ΡΟΓΟΤ Αηαβχξνπ  

   Κακείξνπ  

   Νφηηαο Ρφδνπ  

  ΤΜΖ χκεο  

  ΥΑΛΚΖ Υάιθεο  

  ΣΖΛΟΤ Σήινπ  

     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Ν. ΚΡΖΣΖ Ν1. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΡΥΑΝΧΝ-ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ Αξραλψλ  

  ΒΗΑΝΝΟΤ Βηάλλνπ  

  ΓΟΡΣΤΝΑ Αγίαο Βαξβάξαο  

   Ρνχβα  

  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Παιηαλήο  

   Γνξγνιατλεο  

   Σεκέλνπο  

  ΜΑΛΔΒΤΕΗΟΤ Κξνπζψλα  

   Σπιίζνπ  

  ΜΗΝΧΑ ΠΔΓΗΑΓΑ Αξθαινρσξίνπ Οη Γ.Γ. Γεκαηίνπ, Καξαβάδνπ, Καζάλνπ, 
Νηπεδήηνπ, Παλαγηάο, θηληά 

  ΦΑΗΣΟΤ Εαξνχ  

 Ν2. ΛΑΗΘΗΟΤ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ Ηεξάπεηξαο Οη Σ.Κ. : Αλαηνιήο, Γδνρίσλ, Καιακαχθαο, 
Μαθξπιηάο, Νέσλ Μαιψλ, Μεζειέξσλ, Μνπξληψλ, 
Μχζσλ, Μχξηνπ, Ρίδεο 

   Μαθξχ Γηαινχ  
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   Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ  

  ΖΣΔΗΑ Ηηάλνπ  

   Λεχθεο  

   εηείαο Δθηφο ηεο Γ.Κ. εηείαο 

 Ν3. ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΗΟΤ Λάκπεο  

  ΑΜΑΡΗΟΤ Κνπξεηψλ  

   ηβξίηνπ  

  ΑΝΧΓΔΗΧΝ Αλσγείσλ  

  ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ Γεξνπνηάκνπ  

   Εσληαλψλ  

   Κνπινχθσλα  

  ΡΔΘΤΜΝΖ Αξθαδίνπ Οη Σ.Κ. : Ακλάηνπ, Αξραίαο Διεχζεξλαο, 
Διεπζέξλεο, Μέζεο, Κπξηάλλαο, θνπινπθίσλ, 
Υαξθίσλ 

 Ν4. ΥΑΝΗΧΝ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ Αζή Γσληάο  

  ΔΛΗΝΟΤ Αλαηνιηθνχ ειίλνπ  

   Καληάλνπ  

   Πειεθάλνπ  

  ΚΗΑΜΟΤ Ηλαρσξίνπ  

   Κηζζάκνπ  

   Μπζήκλεο  

  ΠΛΑΣΑΝΗΑ Μνπζνχξσλ Οη Σ.Κ. Καξάλνπ, Λάθθσλ, Μεζθιψλ, Οξζνπλίνπ, 
Πξαζέ, εκπξσλά 

   Βνπθνιίσλ  

   Κνιπκβαξίνπ  

  ΦΑΚΗΧΝ θαθίσλ  

  ΥΑΝΗΧΝ Θεξίζνπ Ζ Σ.Κ.. Θέξηζνπ 

     

 

 
 



                                                                                                                                        

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI:  ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Κξηηήξηα ωο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. 

 

Κξηηήξην 1: Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

Ρ =(πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ έηνπο – πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ΜΡ 

είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Ρ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ 

ην 2008 ν κέζνο φξνο ησλ Ρ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

 

 Γηα ηξηεηία (2008, 2009, 2010): 

2

2008

20082009

2009

20092010

KE

KEKE

KE

KEKE

MP  

 

Γηα δηεηία (2009, 2010): 

 

2009

20092010

KE

KEKE
MP  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (-100%), ηίζεηαη 

ν βαζκφο Α1 = 0.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε  (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 10. 

Γηα λέαο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΜΡ)x10/1,5.  

 

Κξηηήξην 2: Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

3εηία 

Κ = (Κέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη ΜΚ 

είλαη ν κέζνο φξνο ησλ Κ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ 

ην 2008 ν κέζνο φξνο ησλ Κ 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  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΚ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε  (0%), ηίζεηαη ν 

βαζκφο Α2 = 5.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΚ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α2 = 10. 

Γηα λέαο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΚ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α2 = (10xΜΚ)+5.  

 

Κξηηήξην 3: Μεηαβνιή Απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

ΜΑ = χλνιν εξγαδφκελσλ 2010 – χλνιν εξγαδφκελσλ 2008 (ζε ΔΜΔ) 

 

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

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  1 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

1  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

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

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  2 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

2  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

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

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  3 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

3  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

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

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  4 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

4  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

Γηα εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ ην έηνο 2010 πάλσ απφ 100 εξγαδφκελνπο ηζρχεη  

ΜΑ  0 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 2 

0  ΜΑ  5 ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 6 

5  ΜΑ ηίζεηαη ν βαζκφο Α4 = 10 

 

Κξηηήξην 4 : Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο & ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη ε χπαξμε πηζηνπνηεηηθψλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ή άιια 

πηζηνπνηεηηθά δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ε επάξθεηα ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο θ.α. 

Ο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ θπκαίλεηαη απφ 0-10 θαη πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

λέαο βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ 4.1, 4.2 θαη 4.3, λέαο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

4.1 Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο ηεοεπηρείξεζεο. 

1. Τθίζηαηαη ζαθέο νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο, φπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη 

κε πνηφλ θαη πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή απφ θάησ λέαο ηα άλσ θαη αληίζηξνθα; 

2. Τπάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο; 
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3. Τπάξρεη ζε ηζρχ άιιν πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο; 

4. Τπάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ, θαζψο θαη  

αληίζηνηρν δίθηπν; 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

4.2 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, 

ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. 

1. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο ηεο  κνλάδαο (π.ρ. Γηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο, Γεληθφο δηεπζπληήο, Τπεχζπλνο παξαγσγήο, Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ 

– πσιήζεσλ, Τπεχζπλνο κεραλνξγάλσζεο) κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην παξφλ 

αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 10 εηψλ; 

2. Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε 

ησλ 5 εηψλ; 

3. Σν 15% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη πηπρίν ΑΔΗ ή ΣΔΗ; 

4. πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δχν ζεκηλάξηα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή/θαη 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; 

3-4 ΝΑΗ = 2 

1-2 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

4.3 Δκπεηξία – Σερλνγλσζία επηρείξεζεο 

1. Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξφλ αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 

εηψλ ; 

2. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, 

κεηαθνξάο ή απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο ; 

3. Τπάξρνπλ θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο; 

2-3 ΝΑΗ = 6 

1 ΝΑΗ = 2 

0 ΝΑΗ = 0 
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ΟΜΑΓΑ B: Κξηηήξηα ζρεηηδόκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμωζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηρείξεζεο 

 

Κξηηήξην 5: Τθηζηάκελε δηεζλήο παξνπζία 

Ο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν λέαο βαζκνινγίαο ησλ 

θξηηεξίσλ 5.1 θαη 5.2, ηεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Κξηηήξην 5.1: Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

ΓΠ = (Γηεζλείο Πσιήζεηο)/ πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ θαη ΜΓΠ είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ ΓΠ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2008 ν 

κέζνο φξνο ησλ ΓΠ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

Γηα ηξηεηία (2008, 2009, 2010): 

3

2008

2008

2009

2009

2010

2010

KEKEKE
 

 

Γηα δηεηία (2009, 2010): 

2

2009

2009

2010

2010

KEKE
 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΓΠ είλαη 0%, ηίζεηαη ν βαζκφο Α3 = 5.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΓΠ είλαη +25%, ηίζεηαη ν βαζκφο Α3 = 10. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΓΠ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α3 = (20xΜΓΠ)+5. 

 

Κξηηήξην 5.2: Ρπζκφο κεηαβνιήο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ (θχθινπ εξγαζηψλ 

δηεζλψλ πσιήζεσλ) θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

Ρ =(πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ έηνπο – πλνιηθφο Κχθινο 

Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο)/ πλνιηθφο Κχθινο 

Δξγαζηψλ Γηεζλψλ Πσιήζεσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ΜΡ είλαη ν κέζνο φξνο 

ησλ Ρ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ην 2008 ν κέζνο 

φξνο ησλ Ρ ζα είλαη γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία. Ήηνη: 

  

Γηα ηξηεηία (2008, 2009, 2010): 

2

2008

20082009

2009

20092010

MP  

 

Γηα δηεηία (2009, 2010): 

2009

20092010
MP  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε (-100%), ηίζεηαη 

ν βαζκφο Α1 = 0.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΜΡ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε κε  (+50%), 

ηίζεηαη ν βαζκφο Α1 = 10. 

Γηα ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΜΡ, ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γξακκηθά απφ ηνλ ηχπν Α1 = (1+ΜΡ)x10/1,5.  

 

Κξηηήξην 6: Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο ε χπαξμε ζπκβνιαίσλ δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη πειαηνινγίνπ, εκπνξηθψλ δηθηχσλ / δηθηχσλ δηαλνκήο, επίζεκσλ 

ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξίεο εκεδαπήο / αιινδαπήο, εκπεηξία παξνπζίαο/ ζπκκεηνρήο 

ζε δηεζλείο εθζέζεηο θ.α.) κε ηελ ρξήζε ησλ θάησζη εξσηεκάησλ:  

 

1. Γηαζέηεη ε επηρείξεζή παξνπζία ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή αγνξά; Με πνηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ?  

2. Έρεη ζπκκεηάζρεη ε επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ έρεη 

δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθφ; 

3. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε,  

δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή πψιεζε θηι) ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη λέαο δηεζλείο αγνξέο; 

4. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο δηεμάγεη ηελ ηειεπηαία 5εηία, ηνπιάρηζηνλ κηα έξεπλα 

αγνξάο πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ (αληαγσληζηηθά πξντφληα, 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηήηε;  

5. Έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή ζαο ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή 

επηρείξεζε, κε ζθνπφ ε αιινδαπή επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

6.  Έρεη παξνπζία / ζπκκεηνρή ε επηρείξεζή ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη 

δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 

6 ΝΑΗ = 10 

5 ΝΑΗ = 8 

4 ΝΑΗ = 6 

3 ΝΑΗ = 5 

2 ΝΑΗ = 2 

1 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 
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Κξηηήξην 7: Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο  ε χπαξμε δπλαηφηεηαο παξαγσγήο 

/ παξνρήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο αγνξάο «ζηφρνπ», χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλνπ γηα ην ζέκα ηεο εμσζηξέθεηαο πξνζσπηθνχ, χπαξμε εκπεηξίαο 

ζπλεξγαζηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, χπαξμε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πξνβνιήο θαη 

δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ πξάμεσλ θ.α.) κε ηελ ρξήζε ησλ θάησζη εξσηεκάησλ: 

 

1. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο ζην νξγαλφγξακκά ηεο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα 

(π.ρ. ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ λα έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

2. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κφληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο  θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ; 

3. Έρεη ε επηρείξεζή ζαο εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο; 

4. Σα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

5. Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. 

ζπζθεπαζία, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

6. Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη 

αμηφπηζηε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

(π.ρ. κεηαθνξά, απνζήθεπζε, εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 

7. Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο 

ηηκνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε αγνξαζηέο απφ ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηψζεηο);  

8. Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. 

πξντνληηθνχο θαηαιφγνπο, ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιχγισζζε εηαηξηθή 

ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα; 

9. Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δεζκεπηεί άκεζα γηα εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ απφ λέαο δηεζλείο αγνξέο;   

9 ΝΑΗ = 10 

8 ΝΑΗ = 9 

7 ΝΑΗ = 8 
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6 ΝΑΗ = 7 

5 ΝΑΗ = 6 

4 ΝΑΗ = 4 

3 ΝΑΗ = 3 

2 ΝΑΗ = 2 

1 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

Κξηηήξην 8: Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο  

 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ 

λα έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο, 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ κφληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ; 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 

εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο; 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρνπλ ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. ζπζθεπαζία, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε απνζηνιή ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 
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7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο ηηκνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε αγνξαζηέο 

απφ ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηψζεηο);  

8. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο  

έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. πξντνληηθνχο θαηαιφγνπο, 

ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιχγισζζε εηαηξηθή ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν 

ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα;  

9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο 

ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηεί άκεζα γηα 

εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο;  

9 ΝΑΗ = 10 

8 ΝΑΗ = 9 

7 ΝΑΗ = 8 

6 ΝΑΗ = 7 

5 ΝΑΗ = 6 

4 ΝΑΗ = 4 

3 ΝΑΗ = 3 

2 ΝΑΗ = 2 

1 ΝΑΗ = 1 

0 ΝΑΗ = 0 

 

Κξηηήξην 9: Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπκκεηάζρεη ε 

επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ ζα έρεη δηεμαρζεί ζην 

εμσηεξηθφ; 

2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή 

πψιεζε θηι) ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ηεθκεξηψζεη ε 

επηρείξεζή  ζαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο λέεο αγνξέο  (αληαγσληζηηθά 

πξντφληα, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή ζα δξαζηεξηνπνηεζεί;  

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή 

ζαο ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή επηρείξεζε, κε ζθνπφ ε αιινδαπή 

επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο; Πψο ηεκεξηψλεηαη ?  
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5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα έρεη παξνπζία ε επηρείξεζή 

ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 

5 ΝΑΗ = 10 

4 ΝΑΗ = 8 

3 ΝΑΗ = 6 

2 ΝΑΗ = 4 

1 ΝΑΗ = 2 

0 ΝΑΗ = 0 

 

Κξηηήξην 10: Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 

ην θξηηήξην απηφ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην, θαη 

ηνλ ηξφπν θαη επίπεδν δφκεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ.  

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

10.1 

Πνην ην επίπεδν ηεθκεξίσζεο (κε ζηνηρεία) 

ησλ δεινχκελσλ ζηελ πξφηαζε γηα ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο; 

Πνιχ θαιφ=2 

Μέηξην=1 

Αλεπαξθέο=0 

10.2 

Πνην ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπ ξφινπ θαη 

λέαο αλαγθαηφηεηαο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (πιηθνχ ή άπινπ) 

ηεο επέλδπζεο; 

Πνιχ Καιφ=2 

Μέηξην=1 

Αλεπαξθέο=0 

10.3 

Πνηνο ν βαζκφο θάιπςεο θάζε δαπάλεο κε 

ζαθείο πξνζθνξέο –  manuals /prospectus 

φπνπ απαηηείηαη – κε εκεξνκελία, ππνγξαθή 

θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή; 

Πνιχ θαιφο=2 

Μέηξηνο=1 

Αλεπαξθήο=0 

10.4 

Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο 

θαη ζσζηά θαηεγνξηνπνηεκέλεο; Κξίλνληαη 

φηη δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο 

πεξηθνπέο (π.ρ. άλσ ηνπ 20%);  

ΝΑΗ=2 

ΟΥΗ=0 

10.5 

Τπάξρεη πξφβιεςε γηα απαηηνχκελεο 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, αλάπηπμε λέσλ 

ηκεκάησλ, πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ; 

ΝΑΗ=2 

ΟΥΗ=0 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ Γ10  
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Κξηηήξην 11: Πξνθχπηνληα νθέιε 

 

Α/Α ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 11-ΚΑΛΤΦΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 

ρεηηθά κε ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο: 

1 
Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 
  

2 Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο    

3 
Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο  
  

4 Δλίζρπζε / Δπέθηαζε Παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο   

5 Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο   

6 
Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 
  

7 Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο   

8 Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ   

ρεηηθά κε ηε πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

9 Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο    

10 
Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
  

ε θάζε ππνθξηηήξην ν αμηνινγεηήο ηνπνζεηείηαη κε ΝΑΗ ή κε ΟΥΗ. 

Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη σο εμήο : 

10 ΝΑΗ=10 

9 ΝΑΗ=9 

8 ΝΑΗ=8 

7 ΝΑΗ=7 

6 ΝΑΗ=6 

5 ΝΑΗ=5 

4 ΝΑΗ=4 

3 ΝΑΗ=3 

2 ΝΑΗ=2 

1 ΝΑΗ=1 

0 ΝΑΗ=0 

 

Γηα ηελ Πεξίπησζε Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ κε Μία Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε, ην 

Κξηηήξην (2) δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

Κξηηήξην 2: Πξνζφληα κεηφρσλ ηεο Νέαο επηρείξεζεο (εθπαίδεπζε – εκπεηξία) 

Πξνζφληα κεηφρσλ ηεο Νέαο επηρείξεζεο 

Δμεηάδεηαη:  

Α. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Β. Δξγαζηαθή Δκπεηξία  

Γ. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 

Α :  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 4,0 

       Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΣΔΗ, ΑΔΗ): 3,0  

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

       Λχθεην: 1,5,  

       Βαζηθή Δθπαίδεπζε: 1,0.   

Β: Πάλσ απφ 10 έηε θαη πλαθήο κε ην  
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     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 4,0   

     Απφ 5-10 έηε θαη πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,5   

     Απφ 0-5 έηε θαη πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,0   

     Πάλσ απφ 10 έηε θαη Με πλαθήο: 3,0  

     Απφ 5-10 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,5   

     Απφ 0-5 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 

     αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,0   

     Υσξίο εκπεηξία / ρσξίο ηεθκεξίσζε: 0 

Γ: Τπάξρνπζα θαη ζπλαθήο: 2,0 

      Τπάξρνπζα κε ζπλαθήο: 1,0 

      Γελ ππάξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: (0) 

 

ε πεξίπησζε πνιιψλ κεηφρσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο, γλψζεο, 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ, βαζκνινγείηαη ν κέηνρνο κε ην πςειφηεξν επίπεδν. 

εκείσζε: Γηα φια ηα θξηηήξηα νη επελδπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπλππνβάινπλ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο νδεγεί ζε κε 

αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ.  

 



                                                                                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII: ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΑΗΡΧΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 

 

ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 
        

A/A Ννκφο Δπσλπκία εκείνπ Γηεχζπλζε Αξηζκφο Πεξηνρή ΣΚ Σειέθσλν  

1 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Βαιασξίηνπ 4 
ΚΟΛΧΝΑΚΗ 10671 

2103620242 

2 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ 

Λ. πγγξνχ 68 
ΑΘΖΝΑ 11742 

210 3389540 

3 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΔΝΣΡΗΚΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ) 

Λ. Μεζνγείσλ 290 
ΥΟΛΑΡΓΟ 15562 

210 6596401 

4 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΗΓΑΛΔΧ 

Ηεξά Οδφο 265 & Μεγ. Αιεμάλδξνπ 
ΑΗΓΑΛΔΧ 12244 

210 5316203 

5 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

Γ. Παπαλδξένπ 100 & Παπαδηακάληε 40 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 14452 

210 2853710 

6 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- Π. ΦΑΛΖΡΟ 

Αγ. Αιεμάλδξνπ 8 & Ίξηδνο 2 
Π.ΦΑΛΖΡΟ 17561 

210 9858480 

7 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 

νθ. Βεληδέινπ  103 
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 16343 

210 9948002 

8 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΗΛΗΟΝ 

Ηδνκελέσο 74 & Πνιπθίκνπ 
ΗΛΗΟΝ 13122 

210 2696260-4 

9 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ 

Οκήξνπ 8 
ΑΘΖΝΑ 10564 

210 3257010 

10 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΤΓΓΡΟΤ 

Λ. πγγξνχ 246 & Γαβάθε 
ΚΑΛΛΛΗΘΔΑ 17672 

210 9538040 

11 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 

Φεηδηππίδνπ 17-19 & Μεζνγείσλ 115-25 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 11525 

210 7474350 

12 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 

Λ. Παλαγή Σζαιδάξε 17 & Γεκεηξαθνπνχινπ 
2 

ΠΔΡΗΣΔΡΗ 12134 
210 5788150 

13 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

Αθαδεκίαο 7 
ΑΘΖΝΑ 10671 

210 3604815 

14 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΟΡΧΠΗΟΤ 

Βαζ. Κσλ/λνπ 99 
ΚΟΡΧΠΗ 19400 

210 6620990 

15 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΝΟΗΞΖ 

Λ. Μαξαζψλνο 58 & Αγ. 
Αζαλαζίνπ  

 
ΑΝΟΗΞΖ 14569 

210 8004010 

16 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΜΔΝΗΓΗ 

αιακίλνο 35Α 
ΜΔΝΗΓΗ 13673 

210 2478070 
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ΑΣΣΗΚΖ 

17 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ 
ΚΑΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

19ν ρικ. Λ. Μαξαζψλνο  
ΠΗΚΔΡΜΗ 19009 

2106603000 

18 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

28εο Οθησβξίνπ 28 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 19300 

210 5577240 

19 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

Γεκ. Ληάθνπ  3 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 19300 

210 5570013 

20 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΔΗΡΑΗΑ 

Αθηή Μηανχιε 21 
ΠΔΗΡΑΗΑ 18535 

210 4100066 

21 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ 

Πι. Ηππνδακείαο 6 
ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 

210 4100450 

22 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ 

Κνινθνηξψλε 66 
ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 

210 4227920 

23 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Λνπδνβίθνπ 1 Πιαηεία 
Οδεζζνχ 

1 
ΠΔΗΡΑΗΑ 18531 

210 4177241 

24 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 
ΑΗΣΧΛΟΚΑΡΝΑΝΗΑ 

Παπαζηξάηνπ 53 
ΑΓΡΗΝΗΟ 30100 

26410 74500 

25 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

Πιαηεία Πηά  
ΝΑΤΠΑΚΣΟ 30300 

26340 24101 

26 ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ 
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΓΡΗΝΗΟ 

Βφηζε 15 
ΑΓΡΗΝΗΟ 30100 

26410 39620 

27 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ Κνξίλζνπ 23 Πιαηεία 
Γεξβελαθίσλ 

23 
ΑΡΓΟ 21200 

27510 67216 27510 67663 

28 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΡΓΟ 

Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄ 6  
ΑΡΓΟ 21200 

27510 69272 

29 ΝΟΜΟ 
ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΝΑΤΠΛΗΟ 

Μπνπκπνπιίλαο 5 
ΝΑΤΠΛΗΟ 21100 

27520 47001 

30 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 25εο Μαξηίνπ θαη Παλφο 21 
ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 

2710 227141 

31 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΣΡΗΠΟΛΖ 

28εο Οθησβξίνπ  23 
ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 

2710 238287 

32 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΣΡΗΠΟΛΖ 

ΠΛ. Κνινθνηξψλε 9 & 
Γξεγνξίνπ Δ' 

 
ΣΡΗΠΟΛΖ 22100 

2710 221488 

33 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΣΑ Κ. Αηησινχ θαη Πξηνβφινπ ΑΡΣΑ 47100 26810 28728 

34 ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΑΡΣΑ 

Β. Κσλ/λνπ  Γξηκπφβνπ θαη  
Απνθαχθνπ 

 
ΑΡΣΑ 47100 

26810 21307 

35 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ Μηραιαθνπνχινπ 58 ΠΑΣΡΑ 26221 2610 622714 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

36 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΨΑ Μηραιαθνπνχινπ 58 ΠΑΣΡΑ 26221 2610 277779 

37 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ.Π.Δ. - ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΑΣΡΧΝ 

Μηραιαθνπνχινπ 66  
ΠΑΣΡΑ 26221 

2610 240800 

38 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

Λ.Γιαχθνπ  93 
ΠΑΣΡΑ 26332 

2610 368300 

39 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΡΗΟΤ 

Αζελψλ 7 
ΡΗΟ 26504 

2610 910120-5 

40 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΔΛΛΖΝΟ 
ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ 

Λάξλαθνο 3 
ΠΑΣΡΑ 26441 

2610 420068 

41 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΗΓΗΟ 

Αζεκάθε Φσηήια - Πεξηθιένπο 
1 

 
ΑΗΓΗΟ 25100 

26910 61981 

42 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΗΓΔΗΡΑ 

Αρατθήο πκπνιηηείαο 77 
ΑΗΓΔΗΡΑ 25010 

26960 39080 

43 ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ 

Παηξψλ - Πχξγνπ 63 
ΚΑΣΧ ΑΥΑΗΑ 25200 

26930 25900 

44 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

Κνπηζνπεηάινπ 1 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 

22610 28281 

45 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -ΘΖΒΑ Γίξθεο 20 ΘΖΒΑ 32200 22620 89630 

46 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ (ΒΑΔΠΑΔ) 

Γηνηθεηήξην 4νο φξνθνο 
Φίισλνο  

35-39 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 

22613 50322 22613 50313 

47 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ 
ΒΟΗΧΣΗΑ 

Οηλφθπηα  
ΟΗΝΟΦΤΣΑ 32011 

22620 53153 

48 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

Θεζζαινλίθεο  & Αηζρχινπ 14 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 32100 

22610 89863 

49 ΝΟΜΟ 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΖ 

Κ. Σαιηαδνχξε θαη 
Φαξδπθάκπνπ 

 
ΓΡΔΒΔΝΑ 51100 

24620-87014 24620 80250 

50 ΝΟΜΟ 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Δκκαλνπήι Παππά 7 
ΓΡΔΒΔΝΑ 51100 

24620 85501 

51 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΜΑ Λ.Λακπξηαλίδνπ 40 ΓΡΑΜΑ 66100 25210 255160 

52 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΔΓ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

Μ. Αιεμάλδξνπ 7 & Κ. Νηαή 7 
ΓΡΑΜΑ 66100 

25210 20650 

53 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΡΟΟΣΑΝΖ 

ΠΛ.Γεκνθξαηίαο  
ΠΡΟΟΣΑΝΖ 66200 

25220 22225 

54 ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ 

Αγ. Αζαλάζηνο  
ΓΟΞΑΣΟΤ 66300 

25210 69555 

55 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΡΟΓΟΤ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

Πι. Αθαδεκίαο  
ΡΟΓΟ 85100 

22410 38600 

56 ΝΟΜΟ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Κνξαή & Μεηξνπφιεσο  ΚΧ 85300 22420 20280 
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ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΧ 

57 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ 46 
ΚΑΛΤΜΝΟ 85200 

22430 50901 

58 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΗΑΛΤΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Ζξαθιεηδψλ  1 
ΗΑΛΤΟ 85101 

22410 94350 

59 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Πιαηεία Αγ. Αλησλίνπ  
ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ 85102 

22440 29040 

60 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

Γεκνθξαηίαο & Αθξνπφιεσο  
ΠΖΓΑΓΗΑ-ΚΑΡΠΑΘΟ 85700 

22450 29040 

61 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-
ΝΗΤΡΟΤ 

Μαλδξάθη - Νίζπξνο  
ΜΑΝΓΡΑΚΗ - ΝΗΤΡΟ 85303 

22420 48900 

62 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΡΟΓΟΤ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 51 
ΡΟΓΟ 85100 

22410 80600 

63 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΟΡΧΝΖ ΡΟΓΟΤ 

νξσλή  
ΟΡΧΝΖ 85106 

22410 98180 

64 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΛΑΡΓΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Λάξδνο  
ΛΑΡΓΟ 85109 

22440 29240 

65 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΟY 

Φξπ  
ΦΡΤ 85800 

22450 42730 

66 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΖΛΟY 

Ληβάδηα  
ΣΖΛΟ 85002 

22460 70704 

67 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΡΓΑΜΑΗΝΑ ΚΧ 

Γσδεθαλήζνπ & Υάιθεο  
ΚΑΡΓΑΜΑΗΝΑ 85302 

22420 91450 

68 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-
ΑΦΑΝΣΟΤ ΡΟΓΟΤ 

Πιαηεία Διεπζεξίαο  
ΑΦΑΝΣΟ 85103 

22410 52833 

69 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΛΔΡΟY 

Πι. Αγίνπ Νηθνιάνπ  
ΛΔΡΟ 85300 

22470 22421 

70 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

Ληκάλη  
ΛΔΗΦΟΗ 85001 

22470 41300 
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ΛΔΗΦΧΝ 

71 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΤΜΖ 

Αηγηαιφο  
ΤΜΖ 85600 

22460 71332 

72 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΛΤΘΗΧΝ 

Αι. Γηάθνπ 1 
ΚΑΛΤΘΗΔ 85105 

22410 86290 

73 ΝΟΜΟ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΑΣΜΟΤ 

Πιαηεία θάιαο  
Πάηκνο 85500 

22470 33370 

74 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΒΡΟΤ Λ.Γεκνθξαηίαο 307 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 68100 22510 35848 

75 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 

Λ. Γεκνθξαηίαο 158 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 68100 

25510 80290 

76 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

Πι. Γαζείνπ 18 
ΟΡΔΣΗΑΓΑ 68200 

25520 27875 

77 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 

Δι. Βεληδέινπ 89 
ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 68300 

25530 26721 

78 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΔΡΔ 

50νπ πληάγκαηνο 7 
ΦΔΡΔ 68500 

25550 24650 

79 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΤΦΛΗ 

Δι. Βεληδέινπ 5 
ΟΤΦΛΗ 68400 

25540 23180 

80 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΒΟΗΑ Βεληδέινπ 12 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 86452 22210 23510 

81 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 
ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΤΒΟΗΑ -ΥΑΛΚΗΓΑ 

Γνχλα 5 
ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 

22210 88822 22210 62962 

82 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΤΒΟΗΑ Λ. Υατλά 2νο φξνθνο 93 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 26626 22210 89706 

83 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

Βεληδέινπ 12 
ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 

22210 82200 

84 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΛΗΒΔΡΗ 

Βξάθα 10 
ΑΛΗΒΔΡΗ 34500 

22230 29780 

85 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΤΣΟ 

Ησαλ. Κφηζηθα 20 
ΚΑΡΤΣΟ 34001 

22240 22835 

86 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΣΤΡΑ 

Α΄ Παξαιηαθφο  
Ν. ΣΤΡΑ 34015 

22240 31710 

87 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΣΗΑΗΑ 

28εο Οθησβξίνπ 9 
ΗΣΗΑΗΑ 34200 

22260 56080 

88 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΑΡΤΝΘΟ 

Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 143 
ΑΜΑΡΤΝΘΟ 34006 

22290 39000 

89 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΑΡΣΑΚΖ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 53 
Ν. ΑΡΣΑΚΖ 34600 

22210 61808 

90 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑΗΛΗΚΟ 

Ησάλλνπ Ρψζνπ 29 
ΒΑΗΛΗΚΟ 34002 

22210 55832 

91 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ Αξεζνχζεο 245 ΥΑΛΚΗΓΑ 34100 22210 74570 
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πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΔΘΟΤΖ 

92 ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΥΝΑ 

Αβάλησλ 12 
ΦΑΥΝΑ 34400 

22280 25096 

93 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Νηθνιάνπ Σζηακπνχια 5 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 

22370 80036 

94 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 
ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

Καξατζθάθε 1 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 

22370 21307 

95 ΝΟΜΟ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

Αζαλαζίνπ Καξπελεζηψηε 4 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 36100 

22370 23202 

96 ΝΟΜΟ 
ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Λνκβάξδνπ 20 
ΕΑΚΤΝΘΟ 29100 

26950 41940 

97 ΝΟΜΟ 
ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

Κ. Λνκβάξδνπ 48 
ΕΑΚΤΝΘΟ 29100 

26950 25570 

98 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ Πιαηεία Ζξψσλ θαη 28εο 
Οθησβξίνπ 1 

 
ΠΤΡΓΟ 27100 

26210 36895 

99 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΤΡΓΟΤ 

Σ. Πεηξνπνχινπ 1 
ΠΤΡΓΟ 27100 

26210 21888 

100 ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑΡΓΑ 

Π.Δ.Ο. Παηξψλ - Πχξγνπ 98 
ΒΑΡΓΑ 27052 

26230 75895 

101 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΜΑΘΗΑ Κεληξηθήο 3 ΒΔΡΟΗΑ 59100 23310 25470 

102 ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΔΡΟΗΑ 

Πηεξξίσλ 79 & Ζθαίζηνπ 79 
ΒΔΡΟΗΑ 59100 

23310 74710-13 

103 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΡΗΞΖ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΚΡΖΣΖ 

Γηακαιάθε 50 & νθνθιή 
Βεληδέινπ 

50 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 71202 

2810302400 

104 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κνξσλαίνπ 9 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 71202 

2810 247033 

105 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΟΜΧΝ 

Κφζκσλ 12 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 01 

2810 334840 

106 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 62 ΜΑΡΣΤΡΧΝ 

62 Μαξηχξσλ 54 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 04 

2810 264020 

107 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

Γ. Παπαλδξένπ 28 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 

2810 335060 

108 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΑΕΗΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ 227 
ΓΑΕΗ 714 14 

2810 372150 

109 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΔΕΧΝ 

Γεκνθξαηίαο 7 
ΠΔΕΑ 701 00 

2810 744000 

110 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΖΜΗΟΤ 

Αζήκη Μνλνθαηζίνπ  
ΑΖΜΗ 700 16 

28930 33000 

111 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΔΡΓΔΡΖ 

25 Μαξηχξσλ 78 
ΓΔΡΓΔΡΖ 700 03 

28940 42200 

112 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΔΡΗΟΤ 

ηξπκψλνο & Πεινπνλλήζνπ  
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 05 

2810 373730 
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113 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑ 
ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

Ζξνδφηνπ 146 
Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ 716 01 

2810 302350 

114 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ 

25εο Μαξηίνπ 98 
ΜΟΗΡΔ 704 00 

28920 27630 

115 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 
ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ & Καδαληδάθε  
ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗ 703 00 

28910 25000 

116 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΥΑΝΧΝ 

Κεληξηθή Πιαηεία Αξραλψλ  
ΑΡΥΑΝΔ 701 00 

2810 753220 

117 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

Λεσθ. Κφθθηλνπ Πχξγνπ  
ΣΤΜΠΑΚΗ 702 00 

28920 54010 

118 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ 116 
ΛΗΜ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 700 14 

28970 29170 

119 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΑΛΗΓΑ 

Αγ. Ησάαλλνπ 55 
ΣΑΛΗΓΑ 700 07 

28970 32571 

120 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΤΡΓΟΤ 

Πχξγνο Μνλνθαηζίνπ  
ΠΤΡΓΟ 700 10 

28930 29010 

121 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ. ΜΑΛΗΧΝ 

Δι. Βεληδέινπ 161 
ΜΑΛΗΑ 700 07 

28970 29930 

122 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 

Λ. Ζξαθιείνπ  
ΚΑΣΔΛΗ 700 06 

28910 33010 

123 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΡΣΤΝΑ 

Άγηνη Γέθα  
ΑΓΗΟΗ ΓΔΚΑ 700 12 

28920 32200 

124 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. 
ΚΝΧΟΤ 

Λ. Κλσζνχ 205 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 714 09 

2810 361720 

125 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

Αγία Βαξβάξα  
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 700 03 

28940 29100 

126 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΕΑΡΟΤ 

Εαξφο  
ΕΑΡΟ 700 02 

28940 32200 

127 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΛΗΑΝΖ 

Βελεξάην   
ΒΔΝΔΡΑΣΟ 700 11 

2810 792400 

128 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 
ΔΠΗΚΟΠΖ(ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ) 

Δπηζθνπή Ζξαθιείνπ  
ΔΠΗΚΟΠΖ 700 08 

2810 772300 

129 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΗΑΝΝΟΤ 

Κεληξηθή Οδφο Βηάλλνπ   
ΒΗΑΝΝΟ 700 04 

28950 23000 

130 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. Λ. 
ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ 

Λ. Καινθαηξηλνχ 195 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 01 

2810 247600 

131 ΝΟΜΟ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Κφκβνο Γνπβψλ  ΛΗΜ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 700 14 28970 43340 
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ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΤΒΧΝ 

132 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΣΔΛΧΝ  

Οιχκπνπ 97 & φισλνο 97 
ΠΑΣΔΛΔ 713 07 

2810 361700 

133 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ 

Παπαλαζηαζίνπ 129 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 

2810 361490 

134 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΚΑΡΟΤ 

Λ. Ηθάξνπ 5 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 

2810 338800 

135 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΜΠΑΡΟΤ 

Δκπαξνο Ζξαθιείνπ (εληφο 
Αγξ.πλεηαηξηζκνχ) 

 
ΔΜΠΑΡΟΤ 703 00 

28950 41166 

136 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΔΝΗΕΔΛΗΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

Λ. Κλσζνχ  
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 06 

2810 235662 

137 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 25Ζ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

25εο Απγνχζηνπ 19 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 712 02 

2810 302370 

138 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γεκνθξαηίαο 19 
ΛΗΜΔΝΑ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 700 14 

28970 26060 

139 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ 

25εο Μαξηίνπ  
ΜΟΗΡΔ 704 00 

28920 27780 

140 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. 62 
ΜΑΡΣΤΡΧΝ 

Λεσθ. 62 Μαξηχξσλ 105 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 713 04 

2810 264320 

141 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΚΝΧΟΤ 

Λεσθ. Κλσζζνχ 212 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 714 09 

2810 215000 

142 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΗΚΑΡΟΤ 

Λεσθ. Ηθάξνπ 75 
Ν.ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ 716 01 

2810 247340 

143 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

Λεσθ. Κφθθηλνπ Πχξγνπ 30 
ΣΤΜΠΑΚΗ 702 00 

28920 54030 

144 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 1 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 703 00 

28910 25080 

145 ΝΟΜΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΡΑΦΑΝΟΤ 

Θξαςαλφ Καζηειιίνπ (εληφο 
αγξνη. πλεηαηξ.) 

 
ΘΡΑΦΑΝΟ ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ 700 06 

28910 41858 

146 ΝΟΜΟ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ Κπξά Βαζηιηθήο 13 
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 46100 

26650 29482 

147 ΝΟΜΟ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ.-ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 

ΔΘ.Αληηζηάζεσο  52 
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 46100 

26650-28165 

148 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ & 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  - 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΝΧΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Μαξίλνπ Αληχπα 41 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 57001 

2310480000 

149 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 

Ησλνο  Γξαγνχκε 4 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54625 

2310 253140-2 

150 ΝΟΜΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. - Μνλαζηεξίνπ 277 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54628 2310 567885 
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ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΠΟΚ- ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 

151 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΑ. ΟΛΓΑ 

Βαζ.Οιγαο 265 &  Μηραήι 
Φέιινπ 

265 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54655 

2310 403905-6 

152 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΟΡΓΔΛΗΟ 

Α. Παπαλδξένπ  11 & Εεξβίδε 
2 

11 
ΚΟΡΓΔΛΗΟ 56334 

2310 574534 

153 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 171 
ΒΟΤΛΓΑΡΖ 54229 

2310 312150 

154 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 

Λαγθαδά 301 
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 56430 

2310 588750 

155 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΘΔ/ΚΖ 

Πνιπηερλείνπ 27-29 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 54626 

2310 385600 

156 ΝΟΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 95 
ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 55134 

2310 384400 

157 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε & Οπι. 
Πνπηέηζε 14 

 
ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45333 

26510 22389 

158 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ- ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Αβέξσθ 12 
ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45221 

26510 30520 

159 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ- ΑΝΑΣΟΛΖ 

Γ΄ επηεκβξίνπ 7β 
ΑΝΑΣΟΛΖ 45221 

26510 83818 

160 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ- ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 
(ΓΟΤΡΟΤΣΖ) 

Λ. Παλεπηζηεκίνπ  
ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45332 

26510 45466 

161 ΝΟΜΟ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ- ΠΤΡΗΝΔΛΛΑ 

Ππξζηλέιια 1 
ΗΧΑΝΝΗΝΑ 45332 

26510 83110 

162 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΒΑΛΑ Οκνλνίαο  50 ΚΑΒΑΛΑ 65403 2510 833964 

163 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΓΑΓΚΛΖ 

Γαγθιή  6 & Φηιηθήο Δηαηξίαο 6 
ΚΑΒΑΛΑ 65403 

2510 622420 

164 ΝΟΜΟ 
ΚΑΡΓΗΣΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 
πλ. Π.Δ.- ΤΠΟΚ. ΚΑΡΓΗΣΑ 

Σαιηαδνχξνπ & Κνινθνηξψλε  
ΚΑΡΓΗΣΑ 43100 

24410 40099 

165 ΝΟΜΟ 
ΚΑΡΓΗΣΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 
πλ. Π.Δ.-ΤΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ 

Παπαθπξίηζε 4 
ΠΑΛΑΜΑ 43200 

24440 24600 

166 ΝΟΜΟ 
ΚΑΡΓΗΣΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΓΗΣΑ 

Νηθεηαξά 1 & Ζξψσλ 
Πνιπηερλείνπ 

 
ΚΑΡΓΗΣΑ 43100 

24410 41430 

167 ΝΟΜΟ 
ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μεηξνπφιεσο 60 
ΚΑΣΟΡΗΑ 52100 

24670 26926 

168 ΝΟΜΟ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζηνηέινπο 2 θαη 
Καπνδηζηξίνπ 

2 
ΚΔΡΚΤΡΑ 49100 

26610 39813 

169 ΝΟΜΟ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΔΡΚΤΡΑ 

2ν Υηι. Δ.Ο. 
Παιαηνθαζηξίηζαο-Κέξθπξαο 

 
ΚΔΡΚΤΡΑ 49100 

26610 29100 

170 ΝΟΜΟ 
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ & 
ΗΘΑΚΖ 

Λ. Βεξγσηή  131 
ΑΡΓΟΣΟΛΗ 28100 

26710 24959 

171 ΝΟΜΟ 
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΑΥΑΨΚΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ. 
Π.Δ -ΤΠΟΚ- ΑΜΖ 

Μ. Αιεμάλδξνπ 7 
ΑΜΖ 28080 

26740 23010 
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172 ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΗΛΚΗ ηελεκάρνπ 2 11 ΚΗΛΚΗ 61100 23410 24580 

173 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

EΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ Ησάλλνπ Φαξκάθε 3 
ΚΟΕΑΝΖ 50100 

24610 41693 

174 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ) 

Φνλ-Καξαγηάλλε 1 
ΚΟΕΑΝΖ 50100 

24610 24022 

175 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΣΟΝΣΕΑ 

Σζφληδα 3 
ΚΟΕΑΝΖ 50100 

24610 42174 24610 28611 

176 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ.- ΤΠΟΚ- 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

Βαζ. νθίαο 22 
ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 50200 

24630 82005 

177 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Κ. 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 

Κ. Καξακαλιή 5 
ΚΟΕΑΝΖ 50100 

24610 30293 24610 30603 

178 ΝΟΜΟ 
ΚΟΕΑΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΗΑΝΖ 

Κεληξηθή Πιαηεία  
ΑΗΑΝΖ 50004 

24610 98 288 

179 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Δξκνχ 2 
ΚΟΡΗΝΘΟ 20100 

27410 24464 

180 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Δξκνχ 3 
ΚΟΡΗΝΘΟ 20100 

27410 84477 

181 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΥΗΛΗΟΜΟΓΗΟΤ 

Νηθεηαξά 13 
ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ 20008 

27420 99355 

182 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΗΑΣΟΤ 

Αξάηνπ 5 
ΚΗΑΣΟ 20200 

27420 20972 

183 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΛΟΤΣΡΑ ΧΡΑΗΑ ΔΛΔΝΖ 

Λεσθ. Δπηδαχξνπ  
ΛΟΤΣΡΑ ΧΡΑΗΑ ΔΛΔΝΖ 20100 

27410 34289 

184 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΟΦΗΚΟΤ 

νθηθφ Κνξηλζίαο  
ΟΦΗΚΟ 20004 

27410 93331 

185 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΝΔΜΔΑ 

Λεσθ. Παπαθσλζηαληίλνπ 49 
ΝΔΜΔΑ 20500 

27460 23255 

186 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 

Παλαγή Σζαιδάξε 33 
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 20401 

27430 24145 

187 ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ 

Παλαγή Σζαιδάξε 4 
ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ 20001 

27410 50316 
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188 ΝΟΜΟ 
ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΖΛΟΤ 

Καξφδξνκνο  
ΜΖΛΟ 84800 

22870 28210 

189 ΝΟΜΟ 
ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Αγ. Νηθνιάνπ  6 
ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ 84100 

22810 82346 

190 ΝΟΜΟ 
ΛΑΚΧΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ Ξαλζάθε 3 
ΓΤΘΔΗΟ 23200 

27330 22279 

191 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

Βεληδέινπ 167 & Κεληαχξσλ  
ΛΑΡΗΑ 41222 

2410 251088 

192 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΖΡΧΧΝ 
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 16 & 
Αλδξ. Δκπεηξίθνπ1 

 
ΛΑΡΗΑ 41334 

2410 669112 

193 ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΛΑΡΗΑ 

Παπαθπξηαδή  58 & 
θ.νχηζνπ 

 
ΛΑΡΗΑ 41222 

2410 549160 

194 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Αθηή Κνχλδνπξνπ 17 
ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 

28410 22231 28410 27150 

195 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
(Βεληδέινπ) 

νθ. Βεληδέινπ 9 & Μει. 
Μεηαμάθε 

 
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 

28410 90420 

196 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

Λαζζέλνπο 39 
ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 722 00 

28420 90440 

197 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ 

Δι. Βεληδέινπ 6 β 
ΖΣΔΗΑ 72300 

28430 29850 

198 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑΠΟΛΖ 

Δζληθήο Αληίζηαζεο 1 
ΝΔΑΠΟΛΖ 724 00 

28410 90890 

199 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ 

Σδεξκηάδν  
ΟΡΟΠΔΓΗΟ 720 52 

28440 89080 

200 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ 

Μαθξχο Γηαιφο  
ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟ 720 55 

28430 29590 

201 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΗΗΟΤ 

είζη  
ΔΗΗ 724 00 

28410 90950 

202 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΡΗΣΑ 

Κξίηζα  
ΚΡΗΣΑ 720 51 

28410 91140 

203 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΣΑΝΟΤ  

Παιαίθαζηξν  
ΗΣΑΝΟΤ 723 00 

28430 29250 

204 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΤΚΖ 

Κεληξηθή Πιαηεία Είξνπ  
ΛΔΤΚΖ 720 59 

28430 91290 

205 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 

Γεκνθξαηίαο 33 
ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 722 00 

28420 90450 

206 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
(Κνχλδνπξνπ) 

Ρνχζνπ Κνχλδνπξνπ 58 
ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 721 00 

28410 91480 

207 ΝΟΜΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ 

Παλαγνχιε 2 & Γεκνθξαηίαο 5 
ΖΣΔΗΑ 723 00 

28430 29940 
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208 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

Κνπληνπξηψηε 75 
ΜΤΣΗΛΖΝΖ 81100 

22510 43333 

209 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΚΑΛΛΟΝΖ 

Καιινλή  
ΚΑΛΛΟΝΖ 81107 

22530 29345 

210 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΜΤΡΗΝΑ 

Πιαηεία ΚΣΔΛ  
ΜΤΡΗΝΑ 81400 

22540 23333 

211 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΔΣΡΑ 

Πέηξα  
ΠΔΣΡΑ 81109 

22530 29 699 

212 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΛΧΜΑΡΗ 

Πισκάξη  
ΠΛΧΜΑΡΗ 81200 

22520 29 651 

213 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΔΡΔΟ 

Δξεζζφο  
ΔΡΔΟ 81105 

22530 53519 

214 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΑΠΠΑΓΟΤ 

Παππάδνο  
ΠΑΠΠΑΓΟ 81106 

22510 84366 

215 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

Πνιηρλίηνο  
ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ 81300 

22520 41100 

216 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ-
ΛΖΜΝΟΤ πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 
ΑΓΗΑΟΤ 

Αγηάζνο 
ΑΓΗΑΟ 81101 

22520 22700 

217 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ Παχινπ Κνπληνπξηψηε  71 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 81100 22510 29932 

218 ΝΟΜΟ 
ΛΔΤΚΑΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΑ Ησάλλνπ Μειά 112 & 
Μεηξνπφιεσο 1 

 
ΛΔΤΚΑΓΑ 31100 

26450 22381 

219 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ Δ.Π. ΘΔΑΛΗΑ & 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 

Δι. Βεληδέινπ 4 & Ηάζσλνο 4 
ΒΟΛΟ 38221 

2421076894 

220 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ.(ΒΟΛΟΤ) 

Γεκεηξηάδνο 1Α & Ξελνθψληνο  
ΒΟΛΟ 38333 

24210 76674 

221 ΝΟΜΟ 
ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΟΛΟ 

Ηψιθνπ 19 & 
σθξάηνπο(ΔΛ.Βεληδέινπ) 

 
ΒΟΛΟ 38221 

24210 76461 

222 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ Πιαηεία 23εο Μαξηίνπ  
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 

27210 62200 

223 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Υξ.Κνπκάληνπ 2 & Νέδνληνο  
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 

27210 63730 

224 ΝΟΜΟ 
ΜΔΖΝΗΑ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ πλ. Π.Δ. -

Νέδνληνο & Κνινθνηξψλε 2  
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100 

27210 88130 
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ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

225 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΞΑΝΘΖ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 1 ΞΑΝΘΖ 67100 25410 72878 

226 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΒΑ. ΚΧΝ/ΝΟΤ 

Βαζ.Κσλζηαληίλνπ 1 
ΞΑΝΘΖ 67100 

25410 83650 

227 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΛΛΑ 25εο Μαξηίνπ                  13 ΔΓΔΑ 58200 23810 26555 

228 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ 28εο Οθησβξίνπ 9 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 60100 23510 23211 

229 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Δζληθήο Αληίζηαζεο 5 
ΚΑΣΔΡΗΝΖ 60100 

23510 30996-7 

230 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 

Ησάλλε Μεηαμά (Πιαηεία)  
ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 60063 

23520-33350 

231 ΝΟΜΟ 
ΠΡΔΒΔΕΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΡΔΒΔΕΖ Γσδψλεο 47 
ΠΡΔΒΔΕΑ 48100 

26820 61609 

232 ΝΟΜΟ 
ΠΡΔΒΔΕΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -
ΤΠΟΚ- ΠΡΔΒΔΕΑ 

Λ. Δηξήλεο & Μπηδαλίνπ 23 
(Παιαηφ ΚΣΔΛ) 

 
ΠΡΔΒΔΕΑ 48100 

26820 60285 

233 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Δκκαλνπήι Πνξηάιηνπ 23 
ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 

28310 55604 

234 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Ν. Καδαληδάθε 5 
ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 

28310 21810 

235 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 
ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 

Πέξακα  
ΠΔΡΑΜΑ 740 52 

28340 20700 

236 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

Δκκ. Πνξηάιηνπ 28 
ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 

28310 21760 

237 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΖΛΗΟΤ 

Κεληξηθή Οδφο πειίνπ  
ΠΖΛΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 740 53 

28320 20060 

238 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Λ. Κνπληνπξηψηνπ 75 
ΡΔΘΤΜΝΟ 741 00 

28310 21035 

239 ΝΟΜΟ 
ΡΔΘΤΜΝΖ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
(ΜiΗΡΗΧΝ) 

Παηξηάξρνπ Αζελαγφξα & 
Πηζαηφξνπ 

2 
ΜΤΗΡΗΑ 741 00 

28310 21980 

240 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΡΓΧΝ ΣΖΡΗΞΖ 
ΜΜΔ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Απνζηφινπ νχδνπ 14 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 

2531035916 

241 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ 

Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 2Β 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 

25310 22831 

242 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ 

Καβείξσλ 12 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 

25310 81476 

243 ΝΟΜΟ 
ΡΟΓΟΠΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΟΦΗΑ ΒΔΜΠΟΤ 

νθίαο Βέκπνπ 4 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100 

25310 83767 

244 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ Κνπληνπξηψηε  19 ΑΜΟ 83100 22730 87975 

245 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΧΝ Κσζηνπνχινπ 2 ΔΡΡΔ 62122 23210 99730 

246 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

Βαζ. Βαζηιείνπ & Ν. Πιαζηήξα  
ΔΡΡΔ 62121 

23210 98050 
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247 ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ-ΖΡΑΚΛΔΗΑ 

Πνιπηερλείνπ θαη Μαξηίνπ   
ΖΡΑΚΛΔΗΑ 62400 

23250-25040 

248 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ 
ΘΔΑΛΗΑ 

Αζθπιεπηνχ  3 
ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 

24310 75017 

249 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  NOMOY 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ A.E.  

Αγ. Μαξίλαο 3 
ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 

24310 76817 

250 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΗΑΟΤΛΖ 

Μηανχιε 3 
ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 

24310 76100 

251 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Πι. Ρήγα Φεξαίνπ  
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 42200 

24320 24416 

252 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΑΚΛΖΠΗΟΤ- 

Αζθιεπηνχ & Αξηζηείδνπ 
Παππά 

 
ΣΡΗΚΑΛΑ 42100 

24310 21427 

253 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΔΛΑΣΖ 

Αγξάθσλ & Καξατζθάθε  
ΔΛΑΣΖ 42032 

24340 71727 

254 ΝΟΜΟ 
ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 
πλ. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

Καξατζθάθε  29 
ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 42031 

24330 23100 

255 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ & 
ΘΔΑΛΗΑ 

Γ. Γελλεκαηά 13 
ΛΑΜΗΑ 35100 

22310 67498 22310 67047 

256 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Οζσλνο  3 
ΛΑΜΗΑ 35100 

22310 22112 22310 21395 

257 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Πιαηεία Διεπζεξίαο 3 
ΛΑΜΗΑ 35100 

22310 67011 

258 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘ. 
ΓΗΑΚΟΤ(ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΑΜΗΑ) 

Αζ. Γηάθνπ 1 
ΛΑΜΗΑ 35100 

22310 46000 

259 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΣΑΛΑΝΣΖ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 6 
ΑΣΑΛΑΝΣΖ 35200 

22330 23112 

260 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 

Παχινπ Μπαθνγηάλλε 23 
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 350 11 

22360 24740 

261 ΝΟΜΟ 
ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑΗΛΗΚΧΝ 

Βαζηιηθψλ 8 
ΛΑΜΗΑ 35100 

22310 29902 

262 ΝΟΜΟ 
ΦΛΧΡΗΝΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ Μεγαξφβνπ 19 
ΦΛΧΡΗΝΑ 53100 

23850 22334 

263 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΧΚΗΓΑ Γηδνγηάλλνπ 7 ΑΜΦΗΑ 33100 22650 28697 

264 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ 
ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ 

Γηδνγηάλλνπ 3 
ΑΜΦΗΑ 33100 

22650 79281 

265 ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ πλ. 
Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΦΗΑ 

Γηαγηδή  34 
ΑΜΦΗΑ 33100 

22650 22005 

266 ΝΟΜΟ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθεθφξνπ Φσθά 3 
ΠΟΛΤΓΤΡΟ 63100 

23710 24200 

267 ΝΟΜΟ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -
ΤΠΟΚ- ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 

ΑΓ. Γεσξγίνπ &  Γεσξγίνπ  
Καξπσηάθε 

 
ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 63200 

23730 66040-1 
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268 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Δι. Βεληδέινπ 4 ΥΑΝΗΑ 731 32 2821045349 

269 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΑΝΗΧΝ 

Απνθνξψλνπ 55 
ΥΑΝΗΑ 731 34 

28210 47010 

270 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΤΒΧΝ 

Καιχβεο  
ΚΑΛΤΒΔ 730 03 

2825083190 

271 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΤΟΤΡΧΝ 

Αιηθηαλφο  
ΑΛΗΚΗΑΝΟ 730 05 

2821036960 

272 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΖ 

Αλαγλψζηνπ Γνγνλή 54 
ΥΑΝΗΑ 731 35 

28210 36770 

273 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ 102 
ΑΚΡΧΣΖΡΗ 731 00 

28210 49310 

274 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
πλ. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΗΑΜΟΤ 

Λ. Κηζζάκνπ 137 
ΚΗΑΜΟ 731 36 

28210 84100 

275 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΥΑΝΗΧΝ 

Δι Βεληδέινπ 28-32 
ΥΑΝΗΑ 731 32 

28210 25500 

276 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 

Βξχζζεο  
ΒΡΤΔ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 730 07 

28250 83050 

277 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΗΑ 

Πιαηαληάο  
ΠΛΑΣΑΝΗΑ 730 14 

28210 83780 

278 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Πιάηαλνο Κηζζάκνπ  
ΚΗΑΜΟ 734 00 

2822083150 

279 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ 

Παιαηνρψξα  
ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ 730 01 

28230 83060 

280 ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ πλ. 
Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΗΑΜΟΤ 

Ζξ.Πνιπηερλείνπ Κίζζακνο  
ΚΗΑΜΟ 734 00 

28220 83350 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII: ΠΖΓΔ ΔΤΡΔΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑκεΑ 

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ 
Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία «Δ..Α.κε.Α»,  
Δι. Βεληδέινπ 236, 
Σ.Κ. 16341 Ζιηνχπνιε Αζήλα 
Σει. 210 9949837 
Φαμ 2105238967 
www.esaea.gr 
e-mail: esaea@otenet.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX: ΟΡΗΜΔΝΔ ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 
 

 Δίλαη θαιφ ε έληππε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο(επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην) λα θαηαηεζεί 
κέζα ζε έλα θιαζέξ κε επηκέιεηα (ζπκπιεξσκέλν έληππν κε ηα δηθαηνινγεηηθά, 
εηο δηπινχλ) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 
πξφηαζεο.  

 Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ζσζηά ν Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε 
ηπρφλ απνξίεο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ππάξρεη ζην 
παξάξηεκα VΗ πίλαθαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο) 

  Να είζηε αλαιπηηθνί, ζαθείο, επεμεγεκαηηθνί θαη ηεθκεξησκέλνη ζηε ζπκπιήξσζε 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζην πξνηεηλφκελν 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

 Πξνζνρή ζηηο δαπάλεο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. Δθ’ φζνλ δελ είζηε ζίγνπξνη 
επηθνηλσλήζηε κε ηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπ ΤΠΟΗΑΝ γηα λα ιάβεηε ζρεηηθή 
απάληεζε. 

 Σα ζηνηρεία θαη νη πίλαθεο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ηδηαίηεξα δε γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 
ηελ απαζρφιεζε. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη κε ζαθή πεξηερφκελν γηα φιεο 
ηηο δαπάλεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Απνθχγεηε ηελ ππνβνιή ρξνλνδηαγξακκάησλ ηα νπνία δελ είλαη πηζαλφλ λα 
ηεξεζνχλ θαζψο θαη ππεξαηζηφδνμσλ ζηφρσλ.  

 ε πεξίπησζε επηινγήο εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ λα ππάξρεη ζπλερήο θαη ζηελή 
ζπλεξγαζία καδί ηνπ φπσο θαη κε φια ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

 Δπηιέγεηε δαπάλεο ηηο νπνίεο έρεηε πξαγκαηηθή αλάγθε. Γεληθφηεξα δελ 
ππνβάιινπκε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θάλνληαο «θαθή ρξήζε» ηεο επηρνξήγεζεο. 

  Να πξνβαίλεηε ζε πξνζεθηηθή έξεπλα αγνξάο ζηνπο πξνκεζεπηέο  ησλ ελεξγεηψλ 
θαη δαπαλψλ ηνπ ππνβαιιφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ . 

 Πξνζνρή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Γελ ρξεηάδεηαη βηαζχλε ζηε 
ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ απαηηνχληαη. Τπνβάιινπκε ηελ 
πξφηαζε κφλνλ εθφζνλ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πεξηερφκελν απηήο πνπ έρνπκε 
ζπκπιεξψζεη. Πξνηνχ νξηζηηθνπνηήζνπκε ηελ ππνβνιή θαιφ είλαη λα ππάξμεη θαη 
κία αθφκε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ φζσλ έρνπκε ζπκπιεξψζεη. Δπίζεο, 
πξνηνχ ππνβάιινπκε ζε έληππε κνξθή ην επηρεηξεκαηηθφ καο ζρέδην κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαιφ είλαη λα βεβαησζνχκε φηη ν θάθεινο καο είλαη πιήξεο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.esaea.gr/
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 Να ελεκεξψλεζηε απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
θνξέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ ζαο γηα εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα ην 
πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηέο. 

 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ, ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ, ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ 
εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ: ΘΔΜΗΚΟ-ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

 

Θεζκηθφ Πιαίζην- Καλνληζηηθά Κείκελα 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1083/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1080/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1828/2006. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1081/2006 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1998/2006 (εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο). 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 800/2008  

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ 2004 /C/244/02  

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά µε ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ 

Υαξαθηήξα 2007-2013. 

 Ν. 3614/07  (ΦΔΚ 267Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν.3840/2010 

(ΦΔΚ 153Α), 

 πζηήκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI: ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 
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Ζ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ –ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 
 

 
(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ) 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΣΑΖ 
(Αξηζκφο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο) 

 
 

Ζκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο  

Αξηζ. Πξσηνθφιινπ ππνβνιήο 
θπζηθνχ θαθέινπ 

 
 

Ζκεξνκελία Παξαιαβήο θπζηθνχ 
θαθέινπ 

 

ε πεξίπησζε ζπλεξγαζηψλ : 
Μνλαδηαίνο αξηζκφο πλεξγαζίαο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» 

 
ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΠΑ 2007-2013 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ  
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

(Δ. Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΗΗ), ΠΔΠ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, ΠΔΠ Θεζζαιίαο – ηεξεάο 
Διιάδαο – Ζπείξνπ, ΠΔΠ Αηηηθήο) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ-ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

1. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

1.1 Γεληθά ηνηρεία 

 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ EΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ  

NOMIKH MOΡΦΖ  

ΑΦΜ  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

Γ.Ο.Τ.  

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΩΝ   
Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΗΝΑΗ FRANCHISE (ΑΝ 

ΝΑΗ ΑΝΑΦΔΡΔΣΔ ΣΟ BRAND NAME) 
 

 

1.2 ε πεξίπηωζε πνπ ε επηρείξεζε ζα ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα ζε ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο ζε πνηα θαηεγνξία ζπλεξγαζίαο αλήθεη: 

 
(1) 

πλεξγαζία πθηζηάκελσλ θαη 

λέσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ  

κε ηνπιάρηζηνλ κηα επηρείξεζε 

ηεο θαηεγνξίαο (Α) ηνπ Κεθ. 6 

ηνπ νδεγνχ 
 

 

 

(2) 

πλεξγαζία πθηζηάκελσλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο 

ηεο θαηεγνξίαο (Α) ηνπ Κεθ. 6 

ηνπ νδεγνχ 
 

 

 

(3) 

Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) 

επηρεηξήζεσλ ηεο νκάδαο (Α) ηνπ 

Κεθ. 6 ηνπ νδεγνχ 
πνπ ζα ζπλάςνπλ ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ 

 

 

 

 

   

 

  

1.3 ηνηρεία  ζπλεξγαδόκελωλ γηα ην πξόγξακκα επηρεηξήζεωλ  

 
 Δπσλπκία  επηρείξεζεο Α.Φ.Μ. Γξαζηεξηφηεηα 

επηρείξεζεο 

(κεηαπνίεζε, 

θαηαζθεπέο, 

ππεξεζίεο, εκπφξην) 

Μέγεζνο 

επηρείξεζεο (πνιχ 

κηθξή, κηθξή, 

κεζαία, κεγάιε) 

Καηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθεη (Α, Β, Γ, Γ) 
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1.4  ΚΑΓ 2008 

 
ΚΑΓ 2008 ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΚΑΓ 2008 ΠΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΣΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 

ΔΟΓΑ 

 

 

 

 

1.5 Γηεύζπλζε Έδξαο 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ  

ΓΖΜΟ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ (Web Site)   

 

 

 

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

 
 

 

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΩΝ Ή ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΩΠΟΤ 

   

ΥΩΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  
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Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΩΠΟΤ 

   

ΥΩΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΩΠΟΤ 

   

ΥΩΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ή 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΩΠΟΤ 

   

ΥΩΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ  
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ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

4.1 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΦΟΡΔΑ Ζ ΜΔΣΟΥΩΝ Δ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ : 
 

Ο ΦΟΡΔΑ Ή ΟΗ 

ΜΔΣΟΥΟΗ ΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ 

ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

 

Αλ επηιέγεηαη ΝΑΗ ηφηε λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο γηα θάζε κέηνρν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε άιιε επηρείξεζε 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΣΟΥΟΤ  

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΘΔΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Μέηνρνο κε 

πνζνζηφ, κέινο Γ, Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο θ.ι.π. 

 

 

4.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

4.2.1 ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΒΑΔΗ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΔ) 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

π.ρ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(ΔΜΔ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(€) 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

(€) 

     

     

     

     

     

 

 

4.2.2 ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΒΑΔΗ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΔ) 

 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

(π.ρ. 2008, 

2009) 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(ΔΜΔ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(€) 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

(€) 
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4.3 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

(πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ζπλδεδεκέλωλ θαη ζπλεξγαδνκέλωλ επηρεηξήζεωλ 

ζύκθωλα κε ηνλ νξηζκό ηωλ ΜΜΔ) 

 

 2007 2008 2009 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΩΝ (€) 

   

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΟΤ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ (€) 

 

   

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (ζε 

ΔΜΔ) 

   

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝ. 800/2006 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ) 

 

 

 

 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

1 BAΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
1.1 Γεληθά ηνηρεία 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ  

ΓΖΜΟ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

FAX  

 

 
1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ζέζεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Σν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ζα πινπνηεζεί : 

ε πεξηνρή ΟΠΑΑΥ  

(παξάξηεκα V Oδεγνχ 

Πξνγξάκκαηνο) 

 

 

 

 

1.3.ΚΑΓ 2008 πνπ αθνξά ε επέλδπζε 

 

ΚΑΓ 2008 ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ  

Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ: 
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5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

 

6. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  

 

 

7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (ΔΦΟΟΝ ΤΠΑΡΥΔΗ) 
ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ (e-mail)  
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Γ1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΤΠΟΓΟΜΔ  

 

1.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Παξαθαινύκε λα αλαθεξζείηε ζηα παξαθάηω πεδία : 

 ύληνκν ηζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο  

 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο  

 εκεξηλή ελαζρόιεζε ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΤΠΟΓΟΜΔ (εξγαζηαθέο, θηηξηαθέο, ειεθηξνληθέο, 

θιπ.) ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΑ Δ ΑΜΔΑ  

 

ΝΑΗ          ΟΥΗ  

 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο : 

 

 

ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΟΤ 

ΓΗΑΘΔΣΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΟΗ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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1.3  ΔΝΗΥΤΔΗ ΖΟΝΟ ΖΜΑΗΑ (DE MINIMIS) 
Πξφγξακκα – Μέηξν / Γξάζε 
(Ολνκαζία) de minimis απφ 

ην / ηελ νπνίν / α 

ρξεκαηνδνηήζεθε ε 
επηρείξεζε ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία (απφ 1/1/2008 θαη 

κεηά) 

Φνξέαο Υνξήγεζεο 
ηεο Δλίζρπζεο 

Ζκεξνκελία Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Έληαμεο * 

Καη Αξηζκφο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
Έληαμεο 

Πνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηε-ζεο 

πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ απφθαζε 
έληαμεο 

Πνζφ Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο 

πνπ έρεη θαηαβιεζεί 

πξαγκαηηθά ζηελ 
επηρείξεζε θαη 

εκεξνκελία 

θαηαβνιήο  

Δμέιημε έξγνπ 
(παξαιήθζεθε/ε

θθξεκεί ε 

παξαιαβή 

ηνπ/ζε εμέιημε) 

ΑΦΜ  
ηνπ 

Γηθαηνχρνπ 

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

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

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

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

 

 

1.4  ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Α) ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ  

 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ (ζε απόιπηνπο αξηζκνύο, όρη EME) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

2008 2009 2010 

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΑΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Β’ ΒΑΘΜΗΑ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Α’ 

ΒΑΘΜΗΑ 

   

ΛΟΗΠΟΗ    

ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ (ζε EME) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

2008 2009 2010 

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΑΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΔΗ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Β’ ΒΑΘΜΗΑ    

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ Α’ 

ΒΑΘΜΗΑ 

   

ΛΟΗΠΟΗ    

ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

Β) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

 2008 2009 2010 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ    

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΠΟ 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ / (ΓΗΑ ΣΗ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΑΠΟ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, Δ 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ) 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

ΚΑΗ ΦΟΡΩΝ 

   

ΔΞΑΓΩΓΔ    

 

 

 

Η. ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΦΟΡΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΥΔΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ (ΜΟΝΟ 

ΓΗΑ ΝΔΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΜΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ) 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν Καζόινπ 
Από 0 

έωο 5 έηε 

Από 5 

έωο 10 

έηε 

Πάλω 

από 10 

Έηε 

πλαθήο 

κε ην 

αληηθείκελν 

Με 

ζπλαθήο κε 

ην 

αληηθείκελν 

       

       

 

 

 

ΗΗ. ΠΟΤΓΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΔΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΜΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ) 

   

 

Ολνκαηεπώλπκν 
Βαζηθή 

Δθπαίδεπζε 

Μέζε 

Δθπαίδεπζε 

(ιύθεην, ΣΔΔ) 

Αλώηεξε 

Δθπαίδεπζε 

(π.ρ.ΗΔΚ) 

Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε 

(ΣΔΗ, ΑΔΗ) 

Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο. 

      

      

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

(ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΝΔΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΜΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ) 

 

 
Ολνκαηεπώλπκν Σίηινο ζεκηλαξίωλ Φνξέαο πνπ ην πινπνίεζε 

   

   

 

 

1.5  Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΔΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ;  

(ύκθωλα κε ην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Οδεγνύ) 

 

ΝΑΗ              ΟΥΗ  
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1.6  Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλωζεο θαη ζηειέρωζεο ηεο επηρείξεζεο 

 

Δξώηεζε ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Τθίζηαηαη ζαθέο νξγαλφγξακκα επηρείξεζεο, 

φπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη κε πνηφλ θαη 

πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή απφ θάησ πξνο ηα άλσ 

θαη αληίζηξνθα; 

 

 

Τπάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο; 

 
 

Τπάξρεη ζε ηζρχ άιιν πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο;   

Ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία  ινγηζκηθνχ θαηαγξαθήο 

θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδα πξνζσπηθνχ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ, 

θαζψο θαη  αληίζηνηρν δίθηπν; 

 

 

Δπάξθεηα αλζξώπηλωλ πόξωλ ωο πξνο ηε 

κόξθωζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, ζε ζρέζε κε ην 

είδνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο 

ηεο κνλάδαο (π.ρ. Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο, Γεληθφο 

δηεπζπληήο, Τπεχζπλνο παξαγσγήο, Τπεχζπλνο 

κάξθεηηλγθ – πσιήζεσλ, Τπεχζπλνο 

κεραλνξγάλσζεο) κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην παξφλ 

αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 10 εηψλ; 

 

 

Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ; 

 
 

Σν 15% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο έρεη πηπρίν ΑΔΗ ή ΣΔΗ; 

 
 

πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δχν ζεκηλάξηα θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή/θαη ζπκκεηνρή ζηειερψλ 

δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία; 

 

 

Δκπεηξία – Σερλνγλωζία ηεο επηρείξεζεο    

Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξφλ 

αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 εηψλ; 

 
 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε 

πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, κεηαθνξάο ή 

απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο ; 

 

 

Τπάξρνπλ θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην 

φλνκα ηεο επηρείξεζεο; 
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1.7A  Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνύο παξνπζίαζεο 

 

Δξώηεζε  ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Γηαζέηεη ε επηρείξεζή παξνπζία ζε 

ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή αγνξά; Με πνηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ? 

 

 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ε επηρείξεζή ζαο ζε 

ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ έρεη 

δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθφ; 

 

 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο πξαγκαηνπνηήζεη 

δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε,  δεκφζηεο 

ζρέζεηο, πξνζσπηθή πψιεζε θηι) ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο; 

 

 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο δηεμάγεη ηελ ηειεπηαία 

5εηία, ηνπιάρηζηνλ κηα έξεπλα αγνξάο πνπ λα 

αθνξά ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ 

(αληαγσληζηηθά πξντφληα, ζπκπεξηθνξά 

θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηήηε; 

 

 

Έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή ζαο ζπκβφιαην 

ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή επηρείξεζε, κε 

ζθνπφ ε αιινδαπή επηρείξεζε λα 

εθπξνζσπήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

 

 

Έρεη παξνπζία / ζπκκεηνρή ε επηρείξεζή ζαο 

ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη δηεζλή 

εκπνξηθά δίθηπα; 

 

 

 

 

 

1.7Β πγθεληξωηηθόο πίλαθαο ελεξγεηώλ δηείζδπζεο ζε αγνξέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί 

 

Α/Α ΠΡΟΗΟΝΣΑ/ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΩΡΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
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1.8  Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλωλ εηαηξηθώλ ππνδνκώλ θαη αλζξωπίλωλ πόξωλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηωλ δηεζλώλ πωιήζεωλ / δξαζηεξηνηήηωλ 

Δξώηεζε  ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο ζην νξγαλφγξακκά ηεο, 

ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. 

ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ λα έρεη σο θχξηα 

αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

κφληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζήο ζαο 

θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο 

εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ; 

 

 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο εθπνλήζεη 

επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

 

 

Σα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε 

επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

 

 

Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνηηκήζεηο (π.ρ. ζπζθεπαζία, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

 

 

Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε 

απνζηνιή ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 

 

 

Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο ηηκνιφγεζεο 

θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε 

αγνξαζηέο απφ ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηψζεηο);  

 

 

Ζ επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη έληππν ή/θαη 

ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. πξντνληηθνχο 
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θαηαιφγνπο, ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, 

πνιχγισζζε εηαηξηθή ηζηνζειίδα) 

κεηαθξαζκέλν ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε 

γιψζζα; 

Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηθαλή παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηεί 

άκεζα γηα εμππεξέηεζε παξαγγειηψλ απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο;   

 

 

 

 

 

1.9 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο   

Δξώηεζε  ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ επηρείξεζή 

ζαο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. 

ηκήκα, δηεχζπλζε) πνπ λα έρεη σο θχξηα 

αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο, 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ κφληκν ππάιιειν πνπ λα 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ νξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο 

αγνξαζηέο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ; 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο εθπνλήζεη 

επηρεηξεζηαθφ πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο; 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρνπλ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο, πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκφδεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηνχκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
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πξνηηκήζεηο (π.ρ. ζπζθεπαζία, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο); 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη 

αμηφπηζηε απνζηνιή ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. κεηαθνξά, απνζήθεπζε, 

εθηεισληζκφο, παξάδνζε); 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνχο 

ηηκνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ζπλαιιαγψλ κε αγνξαζηέο απφ ηε δηεζλή 

αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ελέγγπεο 

πηζηψζεηο);  

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο έληππν ή/θαη 

ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο (π.ρ. πξντνληηθνχο 

θαηαιφγνπο, ηηκνθαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο, 

πνιχγισζζε εηαηξηθή ηζηνζειίδα) 

κεηαθξαζκέλν ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε 

γιψζζα; 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηθαλή 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δεζκεπηεί άκεζα γηα εμππεξέηεζε 

παξαγγειηψλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο; 

 

 

 

 

 

1.10 Δμωζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Δξώηεζε  ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπκκεηάζρεη ε επηρείξεζή 

ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ ζα 

έρεη δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθφ; 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο 

(δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή 
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πψιεζε θηι) ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ηεθκεξηψζεη ε επηρείξεζή  

ζαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο λέεο 

αγνξέο  (αληαγσληζηηθά πξντφληα, 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή 

αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ή ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί;  

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή ζαο 

ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή 

επηρείξεζε, κε ζθνπφ ε αιινδαπή επηρείξεζε 

λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο; Πψο 

ηεκεξηψλεηαη ? 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζα έρεη παξνπζία ε επηρείξεζή ζαο 

ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη δηεζλή 

εκπνξηθά δίθηπα; 

 

 

 

 

 

1.11 Πξνθύπηνληα νθέιε 

Δξώηεζε  ΝΑΗ/ΟΥΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή 

ππεξεζηψλ 

 

 

Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο   

Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο 

πξννπηηθέο 

 

 

Δλίζρπζε / Δπέθηαζε Παξνπζίαο ζε ήδε 

ππάξρνπζεο αγνξέο 

 
 

Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο 

 
 

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 
 

Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο   

Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» 

επθαηξηψλ 

 
 

Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο 
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Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη επέθηαζε 

ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ – ΤΓΚΡΗΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ & ΝΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 (γηα πεξηπηώζεηο πνπ πθίζηαηαη) 
Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνηεηλόκελε ζπλεξγαζία κε ζύληνκεο αιιά αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζηα παξαθάηω πεδία: 
 Ση θαη γηαηί πξόθεηηαη λα πξνωζεζεί ζε λέεο αγνξέο  

 ε πνηεο λέεο αγνξέο θαη ζε πνηνπο ζπγθεθξηκέλα  

 Πωο θαη πόηε απηό πξνβιέπεηαη λα γίλεη  

 Πνηνη εηαίξνη ζπλεξγάδνληαη θαη κε πνην ζθνπό,  

 Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλεη ν θάζε-έλαο θαη πνηεο ζα είλαη θνηλέο (κε θνηλό απνδέθηε) 

 Πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

Πεξηγξάθνληαη κε ηξόπν απόιπηα θαηαλνεηό, αλαιπηηθό θαη ηεθκεξηωκέλν ηα παξαθάηω 

πεδία :  

 πλνπηηθή ή Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Δπέλδπζεο 

 ηόρνο επέλδπζεο,  

 πζρέηηζε επέλδπζεο κε ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σεθκεξίωζε δαπαλώλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  

 ύλδεζε πξνηεηλόκελωλ ελεξγεηώλ θαη αλαγθώλ 

 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

 Οπνηνδήπνηε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 

 

 

 

 

 

 

 



«ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» - Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο 

   162 

2 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ  

(επηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 30.000,00 

€  έωο 250.000 €  
 

12.1.1.1.1 Α

/Α 
Καηεγνξία Δλέξγεηαο / 

Πεξηγξαθή Γαπάλεο 

Π/Τ Πνζνζηό 

% επί 

ζπλνιηθνύ 

Π/Τ 

Πνζνζηό % δαπάλεο 

επηρείξεζεο ζηελ ζπλνιηθή 

δαπάλε ηνπ ζρήκαηνο 

ζπλεξγαζίαο 

1. 

Γαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνύ, 

κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 50%) 

 

     

     

     

 
12.1.1.1.2 ΤΝΟΛΟ 

1 

   

2. 
Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλωληώλ 

( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 40%) 

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 2    

3. 

Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνύ θαη πηζηνπνίεζεο πξνϊόληωλ 

θαη ζπζθεπαζίαο 

 ( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 80%)  

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 3    

4. 

Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ζε αγνξέο-

ζηόρνπο   

( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 50%) 

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 4    

     

5. 

Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο  (Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 40% 

θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 50.000€) 

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 5    

     

6. 

Πξνζηαζία ή απόθηεζε θαη ρξήζε παηεληώλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλωζίαο ( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 50%) 

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 6    
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7. 

Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ θαη 

αλζξώπηλωλ πόξωλ ( Μέγηζην πνζνζηό ζηνλ Π/Τ: 

10%) 

 

     

     

     

 ΤΝΟΛΟ 7    

     

   

 
12.1.1.1.2.1 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΦΕΔΙΟΥ 

   

 

ΠΡΟΟΥΖ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο πξφηαζεο 

ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:  

{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ) 

 

 

 

 

3 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ  

( Οη παξαθάηω πίλαθεο ζπκπιεξώλνληαη γηα θάζε δαπάλε θαη αλά 

θαηεγνξία) 
 

 

Καηεγνξία Γαπάλεο   
Πεξηγξαθή 

Γαπάλεο 

Μνλάδαο 

Μέηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκή 

Μνλάδνο 

(ρσξίο 

ΦΠΑ) 

πλνιηθή 

Σηκή 

Πνζνζηφ δαπάλεο 

επηρείξεζεο ζηελ ζπλνιηθή 

δαπάλε ηνπ ζρήκαηνο 

ζπλεξγαζίαο  

      

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 
Α/Α πξνζθνξάο ή πξνηηκνινγίνπ  
Πξνκεζεπηήο  
ΑΦΜ Πξνκεζεπηή  
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Γαπάλεο 

(ζπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία 

ιακβάλνληαο ππφςε φζα αλαθέξνληαη 

ζην Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ελφηεηα 12 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία Γαπάλεο  

Πεξηγξαθή Γαπάλεο Αξηζκόο αηόκωλ πλνιηθή Σηκή 

   

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Α/Α πξνζθνξάο   
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Άηνκα πνπ ζα πξνζιάβεη ε 

επηρείξεζε 

 

Δπίπεδν θαη ηίηινο ζπνπδψλ   

Δπηζπκεηή εξγαζηαθή εκπεηξία  

Σεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο κε 

επέλδπζε 

 

 

 

 
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ (Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΤΝΔΡΓΑΗΩΝ) 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΔΣΑΗΡΟ 1 ΔΣΑΗΡΟ 2 ΔΣΑΗΡΟ 3 .... …… 
Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη 

ζπζθεπαζίαο 

     

Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο ζε αγνξέο-ζηφρνπο   
     

Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 
     

Πξνζηαζία ή απφθηεζε θαη 

ρξήζε παηεληψλ, πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο 

     

Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ 

     

ΤΝΟΛΑ      

 

 

4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ (€) % ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ Π/Τ 

Α. Ηδία πκκεηνρή (min 25%)   

Β. 
Γεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε (θαηά 

πεξίπηωζε 40% έωο 

50%)Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο 

  

Γ. 
Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο (ην 

ππνιεηπόκελν πνζνζηό) 
  

 
ΤΝΟΛΟ (Α + Β + Γ) (Θα πξέπεη 

λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ζπλνιηθό π/π) 
  

 

 

5.   ην ζρέδην πξνβιέπνληαη επεκβάζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηωλ 

ΑΜΔΑ; 

 

ΝΑΗ                  ΟΥΗ 

 

 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ (θηεξηαθέο, 

ειεθηξνληθέο, εξγαζηαθέο, ...) ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΜΔΑ 

1  

2  

3  
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΘΔΖ ΥΔΣΗΚΟΤ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(Γηαδηθαζίεο-Μεζνδνινγία ρξνλνδηάγξακκα, θ.ι.π.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Γηα ηελ επηρείξεζε 

 

                                                                                                   -Ο- 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 

(ζθξαγίδα επηρείξεζεο,  

ζηνηρεία Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ,  

ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗI:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ  ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  

 

Ο  ΔΦΔΠΑΔ   αλαιακβάλεη ηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο ηήξεζεο  ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ Γηθαηνχρσλ  κεηά ηελ νινθιήξσζε  ηεο επέλδπζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα ππνζηεξηρζεί ειεθηξνληθά, κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο ε νπνία ζα 

ζρεδηαζηεί θαη ζα ππνζηεξίδεηαη-ζπληεξείηαη απφ ηε ΜΟΓ ΑΔ.  

ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή, κέζσ θσδηθνχ, ζα έρεη πξφζβαζε θαη ε ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θαη ε 

ΓΓΒ/ΤΠΟΗΑΝ γηα παξαθνινχζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ελ ιφγσ δήισζε ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά απφ 1-6 έσο 

30-6 εθάζηνπ έηνπο θαη γηα πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα πινπνηείηαη ζε 7 βήκαηα, σο εμήο: 

 

ΒΖΜΑ 1ν : Ζ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε, κέζσ ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ή άιινπ 

πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ζηνλ  ΔΦΔΠΑΔ  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη 

δελ έρεη επέιζεη θακηά κεηαβνιή   γηα ηελ νπνία νθείιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη .  

Οη κεηαβνιέο  γηα ηηο νπνίεο πξέπεη  λα ελεκεξψζεη  αθνξνχλ: 

 ηε δηαηήξεζε ή κε ηεο επέλδπζεο        

 ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε       

 ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζεκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θ.η.ι.  

 ηελ ηήξεζε εηδηθψλ φξσλ ηεο Απφθαζεο Τπαγσγήο (π.ρ. Μεη. Κεθ. 

απαζρφιεζε θιπ.) . 

 ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, κέρξη θαη έλα έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

 

Ζ δήισζε  απηή  ππνβάιιεηαη  κεηαμχ  1εο  θαη  30εο  Ηνπλίνπ  εθάζηνπ έηνπο θαη γηα 5 

έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο.  Πεξηέρεη, κε δηαθξηηφ ηξφπν, ηα θξίζηκα 

ζεκεία πηζαλψλ αιιαγψλ ζηελ επέλδπζε, θαη ν δηθαηνχρνο ζα ηνπνζεηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε θαζέλα απφ ηα ζεκεία απηά, ελψ ζα ηνπ παξέρεηαη θαη έλα πεδίν 

θεηκέλνπ, φπνπ ζα εμεγεί ηπρφλ αιιαγέο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ-δηθαηνινγεηηθψλ. 
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ΒΖΜΑ 2ν : Έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ κε ππνβνιή δειψζεσλ απφ 

ππφρξενπο.  

Ζ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο (30 Ηνπλίνπ) κε ζρεηηθφ κήλπκα-ιίζηα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ αξκφδηνπ 

ρεηξηζηή. 

 

ΒΖΜΑ 3ν : Έγγξαθε ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία  κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ππέβαιαλ δήισζε, κε ηελ νπνία ζα ηίζεηαη ξεηή πξνζεζκία γηα ππνβνιή (π.ρ. 10 

εκεξψλ) θαη πξνεηδνπνίεζε γηα έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε ζχζηεκα 

ηαθηηθνχ επηηφπηνπ έιεγρνπ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. 

 

ΒΖΜΑ 4ν : Δπηηφπηνο έιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο – Έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο ειέγρνπ. 

 

ΒΖΜΑ 5ν : χληαμε έθζεζεο ειέγρνπ θαη επηβνιή «πνηλήο» ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηβεβαίσζεο κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη επηζηξνθή 

εληφθσο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ιεθζείζαο επηρνξήγεζεο κε φξνπο πνπ ζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε επηβνιήο «πνηλήο», θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

 

ΒΖΜΑ 6ν : Γεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο ή/θαη επηηφπηνο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ππέβαιαλ Γήισζε.  

Ζ ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ζα ειέγρεη ην αμηφπηζην ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο, 

κέζσ ησλ θάησζη παξαζηαηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε : 

 Μεραλνγξαθηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ (Ένηςπο Δ3) 

 Οξηζηηθή Γήισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (ένηςπο Δ7), φπνπ 

πξνβιέπεηαη απαζρφιεζε σο ζηφρνο δηαηήξεζεο 

 Δλεκεξσκέλν Μεηξψν Παγίσλ (ζειίδα παγίσλ επέλδπζεο) φπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη θαη απιά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. εκέξεο 

ιεηη. ην παξειζφλ έηνο, πνζφηεηεο παξαγσγήο ε επεμεξγαζίαο θιπ. ). 

 Αληίγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ (επηθαηξνπνηεκέλα) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

 Γειηίν Βηνκεραληθήο Κίλεζεο (ΓΒΚ), απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία 3εο 

θαηεγνξίαο (Ν.858/1979). πκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο. 

 Άιια ζηνηρεία. 
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ΒΖΜΑ 7ν Γεηγκαηνιεπηηθφο επηηφπηνο έιεγρνο ζε ζηαζκηζκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ 

πνπ ππέβαιαλ  Γήισζε.  

Ζ ζηάζκηζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή φηη ν αξηζκφο ησλ επηηφπηα ειεγρφκελσλ 

επελδχζεσλ ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ 

δηνηθεηηθά. (θαηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο απηέο δε ζα ζπκπίπηνπλ κε φζεο ππέζηεζαλ 

δηνηθεηηθφ έιεγρν). 

 

Δάλ απφ ηνπο έιεγρνπο πξνθχςνπλ απνθιίζεηο, ε ππεξεζία παξαθνινχζεζεο 

δχλαηαη λα πξνβεί ζε: 

 πζηάζεηο ζπκκφξθσζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 Δλεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηρνξήγεζεο, κε φξνπο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε. 

 

 

Μνληέιν δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ έιεγρσλ  

Αξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Πξάμεο 

% δηνηθεηηθά 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ  

Αξηζκφο 

δηνηθεηηθά 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ 

- (max) 

(%) επηηφπηα 

ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ(σο 

πνζνζηφ απηψλ 

πνπ ειέγρζεθαλ 

δηνηθεηηθά)  

Αξηζκφο 

Διεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ 

– επηηφπηα 

(Min) 

0-1000 20% 0-200 

30% 

0-60 

1001 – 5000 10% +400  +120 

ΤΝΟΛΟ 600  180 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗIΗ:  ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 
ΠΑΡΟΤΑ ΓΡΑΖ 
 

α/α Δείθηεο Μνλάδεο 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Α 

Τπνζηήξημε θαη αύμεζε ησλ 
παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ 
πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο 
παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρώξηα 
θαη ηε δηεζλή αγνξά 

  

         

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Εζσηεξηθφ 
απφ Μεηαπνίεζε 

ζε €          

2 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Εμσηεξηθφ 
απφ Μεηαπνίεζε 

ζε €          

3 
Κέξδε πξν Φφξσλ θαη 
Απνζβέζεσλ 

ζε €          

4 Δηαθεκηζηηθή Δαπάλε ζε €          

Β 

Ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ 
ζπλνδεπηηθώλ ππεξεζηώλ 
ζην παξαγσγηθό ζύζηεκα, κε 
έκθαζε ζε επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα ελίζρπζεο ηεο 
παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρώξηα 
θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο 

  

         

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Εζσηεξηθφ 
απφ Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε €          

2 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Εμσηεξηθφ 
απφ Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε €          

Γ 

Έκθαζε ζηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε 
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 
ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ 

  

         

1 
Πηζηνπνηεκέλα Σπζηήκαηα 
Δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο                                                    

ζε 
αξηζκφ 

         

2 
Πξντφληα κε Πηζηνπνίεζε-
Σήκαηα Σπκκφξθσζεο 

0=ρη, 
1=Ναη 

         

Γ 

Αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο 
κεηαπνηεηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ 
"παξαδνζηαθώλ" ηεο θιάδσλ 
πξνο θιάδνπο θαη πξντόληα 
πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο 

  

         

1 πλνιηθφο Κχθινο Εξγαζηψλ ζε €          

2 Κφζηνο Πσιεζέλησλ ζε €          

3 Μηθηά Απνηειέζκαηα ζε €          

Δ 

Αλαβάζκηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε 
ηνκείο πνπ πζηεξνύλ σο πξνο 
ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ή 
ιεηηνπξγνύλ ππό αλεπίθαηξεο 
κνξθέο 
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1 Αμία Επελδχζεσλ ζε €          

2 
Μέζε ειηθία παξαγσγηθνχ 
εμνπιηζκνχ 

ζε ρξφληα          

3 

Δηνηθεηηθέο Δηαδηθαζίεο                                 
0=Δελ έρεη θαηαγεγξακκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
1=Έρεη θαηαγεγξακκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
2=Έρεη θαη θαζεθνληνιφγην 
3=Έρεη Πηζηνπνίεζε 
Δηαδηθαζηψλ 

0, 1, 2, 3 

         

4 

Τερλνινγηθφ πξνθίι 
επηρείξεζεο                     0=Δελ 
έρεη Η/Υ 1=Έρεη Η/Υ 2=Έρεη 
Μεραλνγξαθεκέλν Λνγηζηήξην 
3=Έρεη Οινθιεξσκέλν Π.Σ. 
Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθψλ 
Πφξσλ (ERP) 4=Φξεζηκνπνηεί 
εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ 

0, 1, 2, 3, 
4 

         

Σ 
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
ηερλνινγηθήο θαη κε 
ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

  
         

1 
Δαπάλεο Έξεπλαο θαη 
Αλάπηπμεο 

ζε €          

2 
Αξηζκφο Νέσλ 
Πξντφλησλ/Υπεξεζηψλ 

ζε €          

Ε 

Επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε 
ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  
         

1 
Δαπάλεο γηα Έξγα, Σπζηήκαηα 
θαη Πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ 
Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

ζε € 
         

Ζ 
Δηαηήξεζε θαη Αύμεζε 
ζέζεσλ εξγαζίαο 

           

1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
ζε 

αξηζκφ 
ΔΜΔ 

         

2 

Μέζνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε                   
(π.ρ. αλ κηα επηρείξεζε έρεη 3 
εξγαδφκελνπο. Ο 1νο εξγάδεηαη 
10 ρξφληα ζηελ επηρείξεζε, ν 
2νο 6 ρξφληα θαη ν 3νο 5 
ρξφληα, ηφηε ν Μέζνο Φξφλνο 
Παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζηελ επηρείξεζε είλαη 
(10+6+5)/3=7 ρξφληα)  

ζε 
αξηζκφ 
εηψλ 

         

3 
Δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 
εξγαδνκέλσλ 

ζε €          

 

 

 

 
 
 


