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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. ∆/νση    : Μεσογείων 119 
Ταχ. Θυρίδα  : 10192, Αθήνα 
Τηλέφωνο     : 210-6965915, 896,  
FAX              : 210-6965974  

 

 

Αθήνα, 12-03-2013 
 
Α.Π.: Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) 
 

 

 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. 
και Επιχειρηµατικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α). 
2. Το Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α’/1986) "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας", το Π.∆. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α’/1989) "Οργανισµός  
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας", το Π.∆. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α’/1995) 
"Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π.∆. 396/1989". 
3. Την Υ.Α. 30376/∆106721/2012 (ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012) του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού κ. Χατζηδάκη για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό  
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και ∆ικτύων κ. 
Σκορδά».   
4. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της 
Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 
5. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 
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6. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 
7. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 
8. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 
Β΄/1965/2008). 
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε 
αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε 
α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 
2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009   
(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 
10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει.   
12. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση 
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 
13. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 
14. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 
98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009). 
15. Τις διατάξεις του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την 
ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή 
τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς 
βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 
16.    Τις διατάξεις του Π.∆. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε 
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ενδιαφερόµενους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, 
έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και της 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» 
17.  Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
άρθρο 1, Κεφάλαιο Α’. 
18.  Την υπ. αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής 
Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007-2013 – ΠΑΑ» 
19.   Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 6752/1510Α1/0020-Α10 (ΦΕΚ Β’3529/31-12-2012) 
για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων 
«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ  των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής 
Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ).  
20. Τα υπ αρ. πρωτ. 6114/1571/Α2/23-11-2012 και 1649/382/Α2/8-3-2013 
έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα «Έγκριση Οδηγού Εφαρµογής της πράξης 
«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ»».  
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού πέραν της προβλεπόµενης στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ύψους 10.000.000,0€. 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Εγκρίνουµε την εφαρµογή της Πράξης «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνηµµένου Παραρτήµατος (Ο∆ΗΓΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). 
 
2. Καλούµε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο 
Πρόγραµµα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε την παρούσα 
πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνηµµένου Οδηγού του 
Προγράµµατος. 
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3. Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία 
οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν σε περιοχές 
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα, δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους 
χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν και των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις 
εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου 
επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 10.000.000,00€ (∆ηµόσια 
∆απάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράµµατος, από τα 
παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:  

1. Ποσό 4.000.000 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της 

σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το 

πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας  

2. Ποσό 1.500.000  €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση 

από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα 

προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 

Ψηφιακής Σύγκλισης» και εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της 

επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Συγχρόνως το πρόγραµµα 

εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στην 

«Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και 

ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας». 

3. Ποσό 3.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 

(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» και εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «Ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας».  

4. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική 

Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση 

έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το 

πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ». Εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία 

συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε τον τοµέα της 

ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή της στις διεθνείς απαιτήσεις» και 
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ειδικότερα µε τον πρώτο επιµέρους στόχο «∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της 

παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».  

5. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 

5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 

«Ψηφιακή σύγκλιση και  Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» και εναρµονίζεται 

µε τον Γενικό Στόχο (Κορµό παρεµβάσεων) «Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά 

Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων».  
 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
4.   Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση:  
Α) υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες 1 
και 2 του Οδηγού του Προγράµµατος, µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας της 
επιχείρησης πριν την 1.1.2009.  
Β) Για το παρόν Πρόγραµµα ως υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται 
αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. ∆ιαθέτουν τις 
επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των 
επιλέξιµων για το πρόγραµµα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγµένα 3 
ολοκληρωµένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ηµεροµηνία έναρξης 
δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληµατικές κατά την έννοια της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών 
επιχειρήσειων 2004/C 244/02. 
Γ) Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών 
άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 
100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη. 
∆) Βασική επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η 
µετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του 
Προγράµµατος 
 
5.  Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 
Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους 
επένδυσης από €30.000,00 έως €400.000,00 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Οδηγού του Προγράµµατος ο οποίος είναι Παράτηµα της Παρούσης. 
 
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% για 
ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιµες 
επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος. 

 
6. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, 
η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση 
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έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται 
αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.  
 
7.   Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριµένη 
περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται 
από τις 15-04-2013 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) µέχρι τις 31-05-2013 ώρα 
24:00, µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εισέρχονται και µέσω 
συνδέσµων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον 
οδηγό του Προγράµµατος. Η περίοδος υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις 
για την υποβολή παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράµµατος.  
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν 
γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι 
Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα 
αντίγραφο), το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους 
εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση 
την περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον οδηγό του προγράµµατος.  
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει 
η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προτάσεων και να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή / αποστολή του 
Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ - συστηµένη αποστολή) 
ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να 
είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς 
θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις 
που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
δεν αξιολογούνται.  Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή 
από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο 
φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ» 

 Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 

ΑΦΜ 

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

Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 

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

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής. 
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Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

• του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  

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

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

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  

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

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον 
ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο 
πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300. 
 
 

8. Περίληψη της πρόσκλησης αυτής θα δηµοσιευθεί στις παρακάτω εφηµερίδες: 
1. Ελεύθερος Τύπος 
2. Τα Νέα 
3. Καθηµερινή 
4. Ναυτεµπορική 
 

9. Η παρούσα απόφαση καθώς και τα παραρτήµατα της να δηµοσιευτούν στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
 
 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
  

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ 
 

Συνηµµένα:  
• Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ µε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Κοινοποίηση:  
• ΕΥ∆-ΕΠΑΕ  
• ΕΦΕΠΑΕ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
• Γραφείο Υπουργού 
• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 
• Γενική ∆/ντρια Στήριξης της Βιοµηχανίας 
• ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής 
• ∆/νση ∆ΒΧΠ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 

Τίτλος Επεξήγηση 
Συγχρηµατοδοτούµενο ΝΑΙ 
ΕΠ Κωδικός ΑΝΤΑΓΩΝΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Άξονας Κωδικός 03 
Είδος Αξιολόγησης Συγκριτική 
Ηµεροµηνία έναρξης Υποβολής 15/04/2013 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής 31/05/2013 
Περίοδος Υποβολής 1,5 µήνες 
Ηµεροµηνία έναρξης Αξιολόγησης 1/6/2013 
Ηµεροµηνία λήξης Αξιολόγησης 30/9/2013 
Περίοδος Αξιολόγησης 4 µήνες 
Ηµεροµηνία Έναρξης Επιλεξιµότητας Από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος, ήτοι 14/12/2012 
Ηµεροµηνία λήξης Επιλεξιµότητας 31/3/2015 
Τίτλος προκήρυξης  

«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» 
Ποσό € 10.000.000 
Καθεστώς Ενίσχυσης Κανονισµός (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL 

L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της 
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid), 

Τοµέας ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Περιγραφή ∆ράσης Η ∆ράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα 
µετεγκατασταθούν δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους 
καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν και των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες εντός αστικού ιστού ή σε 
άλλες ακατάλληλες περιοχές µεταποιητικές επιχειρήσεις.  

Τύπος Ενίσχυσης Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας 
Είδος Ενίσχυσης Επιχορήγηση επένδυσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή οντότητα, 
λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, 
η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και 
είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου. 

ΑµεΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και 
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και 
ψυχική/νοητική/γνωστική κ.λπ. αναπηρίες 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον 
λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή φορέας, 
που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων 
δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους 
µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται 
µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την 
οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή δηµόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών 
ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή 
ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής 
δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε 
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη 
της παράβασης που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την 
έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων 
ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια 
ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
Eυρ. Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο 
καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην 
περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 
2007-2013», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 
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ΕΠ Επιχειρηµατικό Πάρκο 
ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί µέσο 
αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 
και του Ταµείου Συνοχής. 

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

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 
4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την 
ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για 
λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν 
πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή 
ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, 
µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει 
φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη 
διοικητική και οικονοµική διαχείριση του  που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει 
εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός 
του. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση 
ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητας 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

€ Ευρώ 

Ιδιωτική συµµετοχή 
Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός 
υποέργου και υπολογίζεται ως το άθροισµα ίδιας συµµετοχής και δανεισµού 

Ίδια συµµετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) πόρων ένας ∆ικαιούχος για 
την υλοποίηση του υποέργου  

Όργανο Ελέγχου Όργανο οριζόµενο από το ΥΠΟΙΑΝ για την διεξαγωγή της πιστοποίησης του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του  σε συγκεκριµένες φάσεις 
υλοποίησης του υποέργου. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από 
πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να 
ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον 
καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Πράξη/Εργο ΕΠΑΕ Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου 

επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που 
καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή 
περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα 
προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

Προχρηµατοδότηση προγράµµατος   ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε την οποία ο Ανάδοχος  αναλαµβάνει προσωρινά την 
καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης σε ∆ικαιούχους του Προγράµµατος, 
σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή εντοπίζεται καθυστέρηση στη 
ροή πόρων από το Π∆Ε  

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: Σύστηµα που θα αναπτύξει και 
θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος  για την εφαρµογή και παρακολούθηση των 
ενισχύσεων που θα διαχειριστεί, το οποίο θα είναι πλήρως προσβάσιµο στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
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Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου 
ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε 

εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται οι 
βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 
540 Β) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 
1957/Β/09.09.09) 

ΥΑΑΥΜ∆ Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
Φορέας χρηµατοδότησης Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την 

ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάµεσο φορέα 
διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Φορέας της Επένδυσης/Φορέας 
υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Ο παρών Οδηγός για την υλοποίηση του προγράµµατος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. 
και Επιχειρηµατικά Πάρκα» συντάχθηκε λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κάτωθι νοµοθετικό πλαίσιο: 
 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 

κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ιδιαίτερα τα οριζόµενα στο άρθρο 16 για την 
πρόβλεψη της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ)). 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

• Κανονισµός (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) 
που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
(de minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτηµα του Κανονισµού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε δεδοµένη 
επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών (ή 
100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών). Επίσης τονίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 
379/28.12.2006), απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης 
µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε 
κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται µια ενιαία οικονοµική οντότητα, η οποία περικλείει µια ενιαία 
οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή εξυπηρέτηση 
ορισµένου οικονοµικού σκοπού, και δύναται να περιλαµβάνει άλλες επιχειρήσεις όπως η οµάδα ή 
ο όµιλος επιχειρήσεων µε κοινούς επιχειρηµατικούς σκοπούς τόσο πριν την ένταξη της πρότασης 
στις διατάξεις του παρόντος όσο και κατά την ολοκλήρωση του έργου. 

• Ν.1650/1986 (ΦΕΚ/Α160/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/25-4-2002). 

• Ν.2545/97 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»,  
• Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ267Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53Α),  

• ΥΠΑΣΥ∆ 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/2008) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 43804/ΕΥΘΥ 
2041/2009 (ΦΕΚ 1957 Β), 

• Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 
µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις καθώς και οι 
κανονιστικές διατάξεις αυτού. 

 
Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 1828/2006 καθώς και οριζόµενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) 
όπως και οι λοιπές απαιτήσεις αυτού.  
 
Ο παρών Οδηγός έχει λάβει υπόψη του : 
 
• τις απαιτήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).  
• τις απαιτήσεις των πέντε προγραµµάτων (ΕΠΑΕ & πέντε  ΠΕΠ). 
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• τα κριτήρια διαχωρισµού µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς 
το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού 
πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και 
ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα». Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά, που περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ, χρηµατοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο 
παρόν Πρόγραµµα επιχείρηση εµπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο 
απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση επιστρέφεται εντόκως. 

 
2. Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για 
την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί 
επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών. 
 
3. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
 
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι :  
 
(α) η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο 
µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων 
περιφερειών και  
(β) η συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην 
συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων 
περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»  

 
Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια 
επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) 
που συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων καλεί όλους τους 
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Οδηγού 
του Προγράµµατος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής του 
προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των έργων. 
 
Στόχος του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη 
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα 
λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν 
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού 
ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 
 

• Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων και του φυσικού κάλλους. 
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• Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν 
οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους ή άλλους φορείς 
παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για τη µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας. 

• Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  
• Ενίσχυση δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και εκσυγχρονισµός των υποδοµών 

υποδοχής επιχειρήσεων. 
• Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε φορείς µε υψηλό κόστος λειτουργίας. 
• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της 

απασχόλησης 
 
Tο παρόν Πρόγραµµα εντάσσεται στο άξονα 3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. 
Στόχος του Άξονα 3 είναι η Βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των βασικών υποστηρικτικών 
δοµών, υποδοµών, µηχανισµών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας, την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή.  
 
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί µε 
το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
V καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του τρίτου µέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).   
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000.000 €. Η ∆ηµόσια 
∆απάνη αναλύεται σε 8.500.000 € (85%) ως Κοινοτική Συµµετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 1.500.000 € (15%) Εθνική Συµµετοχή.  
 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη χρηµατοδοτείται  από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα: 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 10.000.000. €  (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα 
παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα: 
 
22. Ποσό 4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση 
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001) καθώς και τις αποφάσεις για τις πέντε Περιφέρειες 
µεταβατικής στήριξης ». 

 
Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις».  
 
Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
Συγχρόνως, το πρόγραµµα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά την 
«ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν οικονοµίες 
κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους ή άλλους φορείς παραγωγής γνώσης 
και διαµεσολαβούν για τη µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας». 
 
23. Ποσό 1.500.000  €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 

Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 
GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και εναρµονίζεται µε τον 
Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
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αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Συγχρόνως το πρόγραµµα εξυπηρετεί τον 
ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας 3 που αφορά στην «Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας 
και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας». 

 
24. Ποσό 3.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική 

Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα 
προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» και εναρµονίζεται 
µε τον Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας».  

 
25. Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) 

που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα 
προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ». Εναρµονίζεται µε 
τον Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώµενης µε 
τον τοµέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή της στις διεθνείς απαιτήσεις» και 
ειδικότερα µε τον πρώτο επιµέρους στόχο «∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της παραγωγικής 
δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων».  

 
26. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-

Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση 
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται 
στον άξονα προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και  Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» 
και εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο (Κορµό παρεµβάσεων) «Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά 
Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων».  

 
 

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η ∆ράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» θα υλοποιηθεί από 
τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων καθώς και από τον 
Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ), σύµφωνα µε την απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆-ΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί 
φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο 
που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  
Στις αποφάσεις εκχώρησης των αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ θα εξειδικευτεί ο ρόλος καθενός εκ 
των δύο ΕΦ∆. 
 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο πρόγραµµα για την 
υλοποίηση των έργων µε τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω: 
 
� ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 
� ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
� ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΤΟΙ 14/12/2012 . 
� ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  
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� ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.  
� ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ.  
� ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
� ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.  
 

5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

5.1. Επιλέξιµες επιχειρήσεις 

 
Α. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως 
προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας της 
επιχείρησης πριν την 1.1.2009.  
 
Β. Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν 
ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. ∆ιαθέτουν τις επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυτές 
προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιµων για το πρόγραµµα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν 
αποδεδειγµένα 3 ολοκληρωµένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ηµεροµηνία έναρξης 
δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληµατικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της 
Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. 

 
Οι ολοκληρωµένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται µέσω των δηµοσιευµένων ισολογισµών των 
επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δηµοσίευση ισολογισµών θα πρέπει 
αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούµενα Έντυπα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. 
 
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 
30.000 € κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά 
κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη. 
 
∆. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η µετεγκατάστασή τους 
στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V  
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Πίνακας 1 Επιλέξιµοι Κλάδοι 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑ∆ – 

NACE 2008 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10,11         
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι 
δραστηριότητες του πίνακα που ακολουθεί∗∗∗∗. 

13         Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 

14        Κατασκευή ειδών ένδυσης. 

15        Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών  

16        

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 

17         
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων  

18         Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων  

20        Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων. 

21     
Παραγωγή Βασικών Φαρµακετικών Προϊόντων και 
Φαρµακευτικών Σκευασµάτων 

22        
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες. 

23        Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών προϊόντων  

24       Παραγωγή βασικών µετάλλων.  

25     
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα  
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 

26     
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 
και οπτικών προϊόντων 

27     Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 

28     Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 

29         
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, 
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 

30         Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 
31        Κατασκευή επίπλων 
32        Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

33        
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού 

37     Επεξεργασία λυµάτων 

38         
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, 
ανάκτηση υλικών 

39         
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων 

58     Εκδοτικές ∆ραστηριότητες 

 62        

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες 

 63        ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
 71.20    Τεχνικές ∆οκιµές και Αναλύσεις 

  82.92       
∆ραστηριότητες συσκευασίας (µόνο προϊόντων που 
ανήκουν σε επιλέξιµες δρασ.). 

 96.01      
Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών 
και γούνινων προϊόντων. 

 45.20    Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων 
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Πίνακας 2. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του κατωτέρω πίνακα 

 

5.2. Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης 

 
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία 
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία, Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών) καθώς και οι Ατοµικές Επιχειρήσεις µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν 
από τους κωδικούς Κ.Α.∆.(NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαµβάνονται στον πίνακα 
επιλέξιµων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη 
Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10     Βιοµηχανία τροφίµων 
 10.52       Παραγωγή παγωτών 

 10.71       
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

 10.72       
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή 
διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

 10.73    

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και 
παρόµοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
 10.83    Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

   

10.83.12 

    

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· 
εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων και 
συµπυκνωµάτων του καφέ ή των υποκατάστατων 
του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ 

  

10.83.13 

  

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει 
υποστεί ζύµωση), µαύρου 
τσαγιού (που έχει υποστεί ζύµωση) και τσαγιού 
που έχει υποστεί εν µέρει 
ζύµωση, που διαθέτονται σε άµεσες συσκευασίες 
περιεχοµένου <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, 
συµπυκνωµάτων και παρα- 
σκευασµάτων τσαγιού ή µάτε 

   10.83.15    Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων 
  10.84      Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων 

 10.86       

Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων 
διατροφής 
και διαιτητικών τροφών 

 10.89    Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

  10.89.11     
Παραγωγή σουπών και ζωµών και 
παρασκευασµάτων τους 

11     Ποτοποιία  
 11.05    Ζυθοποιία 

 11.07    

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού 
νερού και 
άλλων εµφιαλωµένων νερών 
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TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου 
Επιτηδευµατία που εκδίδει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε αιτία µεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑ∆ µέσω TAXISNET» 
για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις 
 
∆εν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν από µετατροπή, µεταβίβαση, 
απορρόφηση ή συγχώνευση, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο, ακόµα και στην περίπτωση που οι 
ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα µετά την 1.1.2009. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι 
απαραίτητη η προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχεια του φορέα 
της επένδυσης (αρχικό και τροποποιηµένα καταστατικά επιχείρησης, δηµοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση 
έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση µεταβολών – όπου υπάρχει- από την οικεία ∆.Ο.Υ.) και ότι ο 
νέος φορέας προήλθε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αναφερόµενη εγκύκλιο οδηγία.  
 
 
Για την αξιολόγηση - βαθµολόγηση των κριτηρίων 1,2,3 και 4 καθώς και των συντελεστών βαρύτητας 
αυτών εξετάζεται η εκ της µετατροπής, µεταβίβασης, απορρόφησης ή συγχώνευσης δηµιουργηθείσα 
επιχείρηση 
 
Επισηµαίνεται ότι από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν 
αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης 
µεταποίησης των προϊόντων του τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην 
παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει.  
 
Ο πίνακας των ανωτέρω µη υπαγόµενων δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του 
παρόντος οδηγού.  
 
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης 
κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωµατεία, 
σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α) 

 

5.3. Επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιµότητας 

 
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν εκτός των προϋποθέσεων 
που αναφέρονται στα σηµεία 5.1, 5.2 και το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων: 
 
� Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει µια και µόνο επενδυτική πρόταση, η 

οποία θα αφορά µόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησης. ∆εν είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης από µια 
επιχείρηση που να αφορά παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης για την παραγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησης ή η υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια επιχείρηση για 
διαφορετικό τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 
� Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της 

µέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας. 
 
� Η επιχείρηση να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς 

συνδιαλλαγής 
 
� Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

σηµεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (Για 
τον ορισµό της προβληµατικής επιχείρησης βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Οδηγού). 

 
� Η επιχείρηση, ανεξάρτητα από το µέγεθός της, να µην εµπίπτει στα κριτήρια διαχωρισµού 

πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό 
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Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας) όπως αυτά 
περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Οδηγού). Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στα κριτήρια αυτά 
χρηµατοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι η επιχείρηση εντάχθηκε στο παρόν πρόγραµµα ως 
δικαιούχος, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση θα πρέπει 
να επιστραφεί εντόκως. 

 
� Να µην εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου χορηγηθείσας 

ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε 
καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής. 

 
� Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί και να µην έχουν ενταχθεί σε 

άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να µην έχουν 
υποβληθεί για ένταξη και να µην υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολο τους όσο και για τις επιµέρους ενέργειες. 

 
� Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του επιχειρηµατικού 

σχεδίου να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.  
 
� Η επιχείρηση να καταθέσει τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 11 
 
� Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προµηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης 

να έχει εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του Προγράµµατος,  ήτοι 14-12-2012. 
 
� Η επιχείρηση να µην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδηµοσίευση του 

Προγράµµατος. (∆ηλαδή η επιχείρηση να µην έχει αναλάβει νοµικές δεσµεύσεις, - εκτός του 
συµφώνου αγοράς ή ενοικίασης  οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων –να µην έχει προβεί σε 
παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να µην έχουν εκδοθεί προτιµολόγια, τιµολόγια ή δελτία 
αποστολής, να µην έχουν υπογραφεί συµβάσεις εκτός της αγοροπωλhσίας οικοπέδων ή κτηρίων 
κ.λ.π.) 

 
� Η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα έχοντας στην επωνυµία της άδεια λειτουργίας για τη 

δραστηριότητα της ή Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το δεύτερο µέρος και ειδικότερα σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια 
λειτουργίας κατά το παρελθόν.  

 
� Η επιχείρηση να µην έχει λάβει αθροιστικά σε µία τριετία, επιχορηγήσεις µε βάση τον κανόνα De 

minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €. 
 
� Η επιχείρηση να µην έχει αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για 

τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει 
ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα 
εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
� Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσµεύεται να υλοποιήσει είτε µέσω του 

Προγράµµατος είτε µε ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδοµές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα 
εµπόδια πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, ΑµεΑ. Ως υποδοµές για τις ανάγκες του παρόντος 
προγράµµατος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές, όσο και η κατάλληλη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδοµές. 
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� Η µετεγκατάσταση να µη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά µόνο για 
επιχειρήσεις που η προς µετεγκατάσταση µεταποιητική τους µονάδα υφίσταται εντός των ορίων 
αυτής.  

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € 
έως µέγιστο 400.000,00 € και µε διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου αυτών  µέχρι 31.3.2015. 
 
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριµένο Οικονοµικό 
Αντικείµενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι 
κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής. 
 
Για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί 
δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς δραστηριότητας του Πίνακα του ιδιου 
παραρτήµατος, θα πρέπει υποχρωτικά να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του παρόντος οδηγού, 
όπου το ύψος της εγκεκριµένης επένδυσης θα είναι άνω των 300.000 €, καθώς επίσης ο Π/Υ 
ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι και αυτός άνω των 300.000 €.  

 

7. ΥΨΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη 
την Ελληνική Επικράτεια 
 
Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης θα καλύπτεται µε ιδιωτική 
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία θα αποδεικνύεται µε την εξόφληση των 
παραστατικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.  
 
Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό.  
 

Πίνακας 3 «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 
1. ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 50% 
2. Ιδιωτική Χρηµατοδότηση 50% 
 
Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού 
δανείου εκδιδόµενου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 
αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.  
 
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρω δανείου να γίνεται και µέσω αλληλόχρεου λογαριασµού εφόσον 
υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το 
δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του 
δανείου.  
 
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η 
επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης είναι 
υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής 
σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω 
ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού.  
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∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα 
έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. 
 
Η ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή 
της σε τρίτους. 
 
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε 
τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα 
µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου 
αυτού δανείου. 
 
Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση 
εκχώρησης µε το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του 
προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων. 
 

8.  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 
Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται η 31.3.2015.  
 

9.   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

9.1. Επιλέξιµες Ενέργειες  

 
Η ∆ράση αφορά στην ενίσχυση της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων µόνο σε οργανωµένες και 
θεσµοθετηµένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97) ή Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Ε.Π.  
 
Οι δαπάνες χρηµατοδοτούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
∆εκεµβρίου 2006 (EL L379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτηµα του 
Κανονισµού. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) 
 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω αναφερόµενο Κανονισµό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδοµένη επιχείρηση, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) σε περίοδο 
τριών ετών (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την 
ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Όταν το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός µέτρου 
ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί 
στο ευεργέτηµα του παρόντος κανονισµού, ούτε προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος του παρόντος κανονισµού για 
το συγκεκριµένο µέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε 
µεταγενέστερο χρονικό σηµείο». 
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Ο έλεγχος ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας de minimis γίνεται όχι µόνο σε επίπεδο µεµονωµένης 
επιχείρησης αλλά σε επίπεδο «δεδοµένης επιχείρησης» σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1998/2006. 
 
Ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται µια ενιαία οικονοµική οντότητα, η οποία περικλείει µια ενιαία 
οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων που έχουν ταχθεί στη διαρκή εξυπηρέτηση 
ορισµένου οικονοµικού σκοπού, και δύναται να περιλαµβάνει άλλες επιχειρήσεις όπως η οµάδα ή 
όµιλος επιχειρήσεων µε κοινούς επιχειρηµατικούς σκοπούς τόσο πριν την ένταξη της πρότασης (στις 
διατάξεις του παρόντος) όσο και κατά την ολοκλήρωση του έργου. 
 
Το σηµείο αυτό θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ελέγχου πριν την υπαγωγή και µετά την ολοκλήρωση 
των προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος, επί ποινή αποκλεισµού/απόρριψης της πρότασης σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου σώρευσης (200.000 ευρώ) σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών (3) οικονοµικών ετών (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) 
 
Επίσης τονίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 της 
Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006), απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση 
αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα 
δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει 
εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση 
στην παρούσα Πράξη, θα δηλώσουν εγγράφως, τόσο στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης όσο και σε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα de minimis στα οποία ενδεχοµένως 
συµµετείχαν, ανά δεδοµένη επιχείρηση, κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό 
έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας για τις οποίες έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης, ώστε να ελεγχθεί η συγκεκριµένη 
απαίτηση καθώς επίσης και κάθε τυχόν υφιστάµενη σώρευση κρατικών ενισχύσεων µε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 
 
Συγκεκριµένα οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις και οι 
οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι επιλέξιµες ενέργειες 
αναλύονται ως ακολουθως: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια.  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:  
 
1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
2. Αγορά υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθµιση και επέκταση αυτών. 
3. ∆ηµιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης 
4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης 

στον καινούριο χώρο παραγωγής.  
5. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
6. Προµήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισµού, 

εξοπλισµού µηχανοργάνωσης λογισµικού και εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας (ΑΠΕ).  
 
Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις 
και έγγραφα του προµηθευτή. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
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7. Ενέργειες µετεγκατάστασης. 
8. Ενέργειες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης. 
9. Ενέργειες σχετικές µε µελέτες για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων στην νέα θέση και την 

έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 
προδηµοσίευσης του Προγράµµατος. Το ∆ηµόσιο δεν δεσµεύεται έναντι των ήδη 
διενεργηθεισών δαπανών στην περίπτωση που τελικά η πρόταση δεν υπαχθεί στη 
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος. 
 

9.2. Επιλέξιµες ∆απάνες 

 
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τις επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται στην 
προηγούµενη Ενότητα «Επιλέξιµες Ενέργειες» και περιλαµβάνουν: 
 
1. ∆απάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών 

και στη τιµολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών) 
 
2. ∆απάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθµιση των 

υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειµένου να καταστούν κατάλληλοι 
για βιοµηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιµολόγηση εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθµιση υφιστάµενων κτιρίων). 

 
Οι δαπάνες 1 και 2 περιλαµβάνουν:  
 

• Τις αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών 
εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών που εξυπηρετούν την εγκατάσταση της επιχείρησης 
για την ανέγερση, επέκταση, διαρρύθµιση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση ή και την εγκατάσταση του υπάρχοντος ή του νέου 
παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για τους χώρους µεταφόρτωσης ή προσωρινής 
αποθήκευσης υλικών, δραστηριοτήτων, αγαθών της επιχείρησης και θα βρίσκεται εντός του 
χώρου της επένδυσης. 

• Επεµβάσεις που έχουν στόχο την Εξοικονόµηση ενέργειας (µόνωση κτιριακού κελύφους, 
τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
ενεργειακής κλάσης Α΄, εγκατάσταση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, καυστήρες και 
λέβητες υψηλής απόδοσης, ανάκτηση θερµότητας από καυσαέρια κ.λ.π.)    

• Τις αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών και των 
βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν την προσβασιµότητα 
των ΑµεΑ σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του 
ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).  

 
Σε περιπτώσεις που η δαπάνη κατασκευής του κτιρίου υπερβαίνει το εγκεκριµένο µε το παρόν 
πρόγραµµα κόστος, το κτίριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικό για να καταβληθεί η 
αναλογούσα στο εγκεκριµένο κόστος κτιρίου δαπάνη. 
 
3. ∆απάνες για την δηµιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης. 
 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν π.χ. δίκτυα ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου 
καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης µε τα δίκτυα αυτά. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο κόστος αγοράς 
των απαιτούµενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών δηµιουργίας υποδοµών και 
σύνδεσης µε τα δίκτυα. 
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4. ∆απάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις. 
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται το κόστος αγοράς των απαιτούµενων υλικών και παροχής 
εργασιών - υπηρεσιών για την αγορά και τοποθέτηση των λοιπών αναγκαίων ειδικών 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως δηµιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρµανσης – 
κλιµατισµού κλπ., οι οποίες θα δίνουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της 
µετεγκατάστασης. 
 
5. ∆απάνες που αφορούν στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου  
 
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούµενων υλικών και την 
παροχή εργασιών – υπηρεσιών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στη νέα 
θέση εγκατάστασης, όπως ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση, αντιστήριξη, δενδροφύτευση κ.α. και δεν 
µπορούν να ξεπερνούν σε ποσοστό 3% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. 
 
6. ∆απάνες για την προµήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισµού, εξοπλισµού 

µηχανοργάνωσης, λογισµικού, εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισµού 
ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και µετατροπής καυσίµων σε φυσικό αέριο.  

 
Στις συγκεκριµένες δαπάνες περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας – αγοράς εξοπλισµού, το κόστος 
των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού. Επίσης 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες µετάβασης και παραµονής του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού οι 
οποίες δεν µπορεί να ξεπερνούν το ποσό των 2.000 €. 
 

• Παραγωγικού εξοπλισµού, µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου. 

• Τον αναγκαίο εξοπλισµό εξοικονόµησης, συµπαραγωγής και παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος µέχρι 20 kw και αποκλειστικά για κάλυψη 
ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 
(ΦΕΚ 129/Α/27.6.2006) και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010) όπως ισχύουν και ενδεικτικά: 

i. Καυστήρες και λέβητες υψηλής απόδοσης. 
ii. Εξοπλισµός υποκατάστασης πετρελαίου µε φυσικό αέριο ή LPG  
iii. Εξοπλισµός ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια λεβήτων, απορριπτόµενο αέρα 

µονάδων διαχείρισης αέρα, συµπυκνωτή του ψύκτη κ.α. 
iv. Εξοπλισµός υποκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε 

φυσικό αέριο ή LPG 
v. Εξοπλισµός εγκατάστασης συστήµατος συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. 
vi. Εξοπλισµός εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
vii. Εξοπλισµός εγκατάστασης συνδυασµένων συστηµάτων θέρµανσης ή και ψύξης µε 

αξιοποίηση ηλιακών συστηµάτων και βιοµάζας για κάλυψη ιδίων αναγκών. 
viii. Εξοπλισµός εγκατάστασης συστήµατος καύσης βιοµάζας για κάλυψη θερµικών αναγκών. 
ix. Εξοπλισµός διαχείρισης συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Η συγκεκριµένη 

ενέργεια – δαπάνη αποτελεί συµπληρωµατική και όχι µεµονωµένη παρέµβαση και πρέπει 
να συνδυάζεται οπωσδήποτε µε άλλες παρεµβάσεις. 

• Κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού παραγωγής. (∆εν περιλαµβάνονται αναλώσιµα υλικά, 
µικροεργαλεία και ανταλλακτικά). 

• Εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισµού εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας. 
• Εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης 
• Εξοπλισµού CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM 

(Computer Integrated Manufactory). Στα CAD, CAM και CIM υπολογιστικά συστήµατα 
περιλαµβάνονται τόσο το hardware όσο και το λογισµικό (software). 

• Συστήµατα αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών 
συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για τη δηµιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
αποθήκης στο χώρο του βιοµηχανοστασίου. 
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• Εξοπλισµού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, 
πωλήσεις, data collection, CRM, ERP, κ.α.) 

• Εξοπλισµού µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως 
αναβατόρια, περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα κ.α. 

• Εξοπλισµού µηχανογράφησης όπως Η/Υ, και περιφερειακά 

• Εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε 
ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Η συγκεκριµένη δαπάνη δεν συµπεριλαµβάνει τα τέλη ή τις 
συνδροµές σύνδεσης. 

• Εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήµατα αυτόµατης σήµανσης, 
ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιµολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

 
Επισηµάνσεις:  
1. Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας, καινούργιος, έτσι ώστε να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη µείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της επιχείρησης, αµεταχείριστος και στην κυριότητα της 
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση 
του οίκου κατασκευής ή του προµηθευτή. 
2. Οι δαπάνες για την αγορά του λογισµικού γίνονται αποδεκτές όταν το λογισµικό συνδέεται 
άµεσα και είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισµού και της επιχείρησης. 
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισµικού από την ίδια την 
επιχείρηση που θα ενταχθεί στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος. 
3. ∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισµικό στην 
επιχείρηση  
4. Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό θα 
πρέπει να είναι σύµφωνο µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ 
 
7. ∆απάνες ενεργειών µετεγκατάστασης.  
 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν. 
 
7.1 ∆απάνες για την αποσυναρµολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού και µη εξοπλισµού από 
τον υφιστάµενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα δίκτυα παροχής, 
αποσυναρµολόγησης, συσκευασίας του υφιστάµενου εξοπλισµού).  
 
7.2. ∆απάνες για τη µεταφορά του υφιστάµενου παραγωγικού και µη εξοπλισµού στο νέο χώρο 
εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης – εκφόρτωσης στα µεταφορικά µέσα καθώς 
και το κόστος ασφάλισης των µεταφερόµενων µε τη προϋπόθεση ότι αυτό είναι σε αντιστοιχία µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς µεταφορά εξοπλισµού).  
 
7.3. ∆απάνες για την εγκατάσταση του υφιστάµενου παραγωγικού και µη εξοπλισµού στο νέο 
χώρο εγκατάστασης (κόστος, συναρµολόγησης, σύνδεσης µε τα δίκτυα παροχής, ρύθµισης του 
υφιστάµενου εξοπλισµού, των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία 
του. 
 
7.4. ∆απάνες για τη µεταφορά Α΄ υλών, έτοιµων και ηµι-έτοιµων προϊόντων καθώς και 
βοηθητικών υλών από τον παλιό χώρο στο νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν 
κόστος συσκευασίας, φόρτωσης – εκφόρτωσης στα µεταφορικά µέσα καθώς και το κόστος ασφάλισης 
των µεταφερόµενων). 
 
Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά 
στο επενδυτικό σχέδιο, µεταξύ  5% και 20% ως ποσοστό συµµετοχής στον προϋπολογισµό του 
σχεδίο 
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8. ∆απάνες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης 
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες συµβούλων για την εκπόνηση της µελέτης υπαγωγής και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης. Με µέγιστο ποσό στο 
ύψος που προβλέπεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί. 
 
9. ∆απάνες εκπόνησης αναγκαίων µελετών 
 
∆απάνες συµβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων µελετών για την εγκατάσταση στη νέα 
θέση (περιλαµβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας 
στη νέα θέση). Με µέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί. 
 
Σηµείωση: οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων των δαπανών 8 και 9 περιλαµβάνονται στην 
συνολική αµοιβή τους.  
Σηµειώνεται ιδιαίτερα: 
 
1. Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της κατηγορίας 7 πρέπει να περιλαµβάνονται 

υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο 
2. Σε περίπτωση ενοικίασης κτιρίου σε ΒΙΠΕ (Νόµος 4458/1965 και 742/1972) και ΒΕΠΕ (Νόµος 

2545/1997) ή σε ΕΠ (Νόµος 3982/2011) η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραµµα είναι 
υποχρεωµένη να προσκοµίσει µισθωτήριο συµβόλαιο 15ετούς διάρκειας πριν την καταβολή της 
1ης δόσης, το οποίο θα έχει µεταγραφεί στο βιβλίο µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου. 

3. Για την αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
� Σε περίπτωση ύπαρξης ενιαίου συµβολαίου αγοράς οικοπέδου(γηπέδου) επί του οποίου 

υπάρχει οικοδοµηµένο ακίνητο, οι αξίες αυτών θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές 
� Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται µε βάση το προσύµφωνο αγοράς, του οποίου η 

αναγραφόµενη τιµή θα ελεγχθεί βάσει του µεταγεγραµµένου συµβολαίου αγοράς και 
στοιχείων από την αρµόδια ∆ΟΥ.  

� Το ίδιο ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη αντικείµενο 
εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης. 

� Η χρήση του ιδίου ακινήτου οφείλει να είναι σύµφωνη προς τους σκοπούς του 
προγράµµατος και για την περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις διατάξεις 
περί ΕΤΠΑ. 

� Το ίδιο ακίνητο δεν θα χρησιµοποιείται για κατοικία 
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να µετεγκατασταθεί, κατά τη σύµβαση 

αγοραπωλησίας έκτασης εντός της ΒΕΠΕ ή του ΕΠ, απαλλαγεί από τον φόρο µεταβίβασης της, το 
ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δηµόσιας 
επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, σε 
ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που προβλέπεται από τον ισχύοντα χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας (άρθρο 62 Ν. 3982/2011 και ΠΟΛ. 
1092,Β,1131/2012). Το ποσό της συγκεκριµένης απαλλαγής συνυπολογίζεται στη σώρευση 
ενισχύσεων για την τήρηση του κανόνα de minimis. Σε περίπτωση που µέσα σε 5 έτη από την 
µετεγκατάσταση η επιχείρηση παύει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα σε 
Επιχειρηµατικό Πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δαπάνης για κτιρικές εργασίες ή αγορά κτιρίου 
είναι η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας κατάλληλη για την χρήση του κτιρίου ή όποιας άλλης µορφής 
έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες..  

 
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες: 
 

• Για την αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισµού οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί από το προσωπικό και µεταφορικά µέσα της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



   31 

• Ο ΦΠΑ για καµία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει 
εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση. 

• ∆απάνες µισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια. 
• ∆απάνες που πραγµατοποιούνται πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του 

Προγράµµατος. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης δαπανών κατά παράβαση του 
παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται. 

• ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα 
έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. 

 
Επισηµάνσεις για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις 
 
1.Έχουν την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου της επένδυσης επί µία πενταετία, µετά την 
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωση του έργου. 
2. Πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο – µητρώο παγίων 
στις περιπτώσεις που απαιτεί ο ΚΒΣ. 
3. Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση του leasing για την αγορά 
παγίων εκτός και αν µε την ολοκλήρωση της επένδυσης η κυριότητά τους περιέλθει στην 
κυριότητα της επιχείρησης. 
4. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας θα πρέπει να δηµιουργήσουν ειδική µερίδα 
για την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης. 
5.Στο επενδυτικό σχέδιο είναι αναγκαία η ύπαρξη δαπανών που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση 
της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει ήδη τις 
ανάλογες υποδοµές. Η ύπαρξη των υποδοµών ΑµεΑ ελέγχεται στο στάδιο πιστοποίησης της 
ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση µη υλοποίησης δαπανών ή ελλιπούς υλοποίησης 
δαπανών που αφορούν στα ΑµεΑ συνεπάγεται απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από τη 
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος 

9.3 Όρια ∆απανών 

 
Σηµειώνεται ότι µέγιστα όρια τίθενται για τις εξής δαπάνες: 
 
Πίνακας 4 Επιλέξιµες Ενέργειες – Επιλέξιµες ∆απάνες – Μέγιστα Όρια ∆απανών 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΆΝΕΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

1  

� Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
� Αγορά και Επέκταση - ∆ιαρρύθµιση 

Υφιστάµενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
� ∆ηµιουργία ∆ικτύων Παροχής στο νέο χώρο 

εγκατάστασης 
� Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη 

λειτουργία της επιχείρησης. 
� ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι 

δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε 
ποσοστό το 3% του Π/Υ του επενδυτικού 

σχεδίου)  
� ∆ιαµορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για 

την άρση των εµποδίων πρόσβασης των 
ΑµεΑ 

1,2,3,4,5, Μέχρι 380.000 € 

2 Προµήθεια νέου εξοπλισµού 6 Μέχρι 380.000 € 
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3 

Ενέργειες Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων 
Αποσυναρµολόγηση – µεταφορά – εγκατάσταση 
παραγωγικού και µη εξοπλισµού, µεταφορά Α΄ 

υλών, έτοιµων και ηµι-έτοιµων προϊόντων καθώς 
και βοηθητικών υλών 

Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της 
κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαµβάνεται 

υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο, µεταξύ  
5% και 20% ως ποσοστό συµµετοχής στον 

προϋπολογισµό του σχεδίου   

7  Από 1.500 ως 80.000€ 

4 

Μελετητικές Ενέργειες Συµβούλων δεν µπορούν 
να ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού 

σχεδίου 
 
Επισηµαίνεται ότι: 

� Οι δαπάνες συµβούλων για την εκπόνηση 
της µελέτης υπαγωγής και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης της 
παρούσας επενδυτικής πρότασης. µέχρι 
8.000 € 

� ∆απάνες συµβούλων για την εκπόνηση 
τυχών αναγκαίων µελετών για την 
εγκατάσταση στη νέα θέση µέχρι 20.000 € 

8-9 Μέχρι  20.000€ 

 

9.4 Εξόφληση ∆απανών 

 
«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να ακολουθεί τις 
διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει ως 
ακολούθως : 
 
1.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), 
εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών 
λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της 
εταιρείας). 
2.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία 
εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών 
λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή 
επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων 
αυτών µε µετρητά. 
 
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 
• Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) 

προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της συµβατικής 
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: 
(α) τα σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελµατικών τραπεζικών 
λογαριασµών (extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει 
εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ) 
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
επιπρόσθετα (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50)  

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



   33 

κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του 
λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης 
(δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β) 
καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα διαπιστώνεται 
η ανάληψη των µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50). Για τις απαιτήσεις που αναφέρονται ως β και δ αφορά στις επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό 
λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) 
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των 
λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλια 
Γ΄κατηγορίας (γ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς τον  προµηθευτή. 
Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε 
αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την 
πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα 
της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του 
σώµατος της αντίστοιχης επιταγής. 

• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση) για 
τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο 
κίνησης λογαριασµού (extrait). ∆ύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής συναλλαγής 
σφραγισµένα από την Τράπεζα και συναφή µε τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά 
στοιχεία. 

• Είναι δυνατή και η χρήση εταιρικής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για τις εξοφλήσεις των 
παραστατικών αρκεί να προσκοµιστούν τα εξής: 
α) αντίγραφο µηνιαίου λογαρισµού της χρεωστικής- πιστωτικής κάρτας στο οποίο αναφέρονται 
αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν , 
β) σφραγισµένο από την τράπεζα έντυπο κίνησης του εταιρικού τραπεζικού λογαρισµού (extrait) 
από το οποίο να προκύπτει η εξοφληση του λογαριασµού της χρωστικής-πιστωτικής κάρτας που 
συνδέεται µε σχετικό παραστατικό δαπάνης και 
γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή. 

 
Επισηµαίνεται ότι : 
• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω 

υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε 
µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

• Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 
στα βιβλία της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα κάτωθι : 
• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 
•  Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή του αιτήµατος 

ολοκλήρωσης της επένδυσης.  
• ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. 

• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράµµατος θα πρέπει να 
τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και 
όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι 
εν λόγω δαπάνες. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και παραστατικών των 
µετόχων της επιχείρησης. 

• Για τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την 
επιλεξιµότητα τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα από επίσηµο φορέα. 
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• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση των 
δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ), το απαιτούµενο 
προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή: 
� Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς 

και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού  
� Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 

παραστατικού. 
• Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές Αξιολόγησης µπορούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και µετά 
την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι 
αρµόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης µπορεί να ζητούν από τον δικαιούχο, τον 
προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για 
εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών 
πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και 
Επιτροπές Αξιολόγησης κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών 
και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το ΤΕΕ που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος 
των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Οι ΕΦ∆ έχουν το δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων 
δαπανών κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του 
επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  

• Προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου 
η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, χορήγηση 
της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον φορέα της επένδυσης 
πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του 
πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι 
τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:  
� από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριµένου µηχανήµατος ή 

λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή του φορέα της 
επένδυσης και 

� από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής αποτελεί νόµιµο 
αντιπρόσωπο του και ότι ο συγκεκριµένος εξοπλισµός είναι καινούργιος.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στον 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τις οδηγίες της Αρχής Πληρωµής του ΕΣΠΑ 2007- 2013 

 

10.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη 
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που 
παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (ΥΑΑΥΜ∆).  
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων 
των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς 
δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. 
 
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της 
έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα 
βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 
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• του ΥΑΑΥΜ∆ (http://www.mindev.gov.gr/) 
• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) 
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  
•  ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ) 
• των Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυµάτων 

και Φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV) 
 

• Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων 
(http://www.mindev.gov.gr/), www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr  από την 15/4/2013 και µέχρι τις 31/5/2013. 

 
Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει 
καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.  
 
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές για τις οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 
και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα µέρη υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα 
δικαιολογητικά.  
 

• Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη 
µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους 
του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή 
αρµοδιότητα του καθένα ή στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και 
Αναπτυξιακούς Φορείς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV) 

 
Ο  φυσικός  φάκελος υποβάλλεται στο σηµείο, το οποίο ο επενδυτής δηλώνει στην ηλεκτρονική 
του υποβολή. 
 
Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά στον περιφερειακά αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ( 
ή τα αντίστοιχα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς) µε 
συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων  
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ηµεροµηνίες παρατείνονται 
µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα.  
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση και πλήρως συµπληρωµένα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τη σειρά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 11 - Απαιτούµενα 
∆ικαιολογητικά. 
 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει: 

� Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων. 

� Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα στα 
χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή 
τους, ως εισερχόµενα έγγραφα στο πρωτόκολλο των κατά τόπους φορέων υποδοχής. Η ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής.  
 
Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 
εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω 
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ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται 
εγγράφως µε σχετική επιστολή από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο φάκελος θα φέρει 
εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
 

 
 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
 

«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» 
 Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ «...........................................................................................................................» 
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει άµεσα από τον 
ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.  
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενηµερώνονται ηλεκτρονικά από τον 
ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την λήψη της 
επιστολής να προσκοµίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου ή 
εταιρίας ταχυµεταφοράς ) τα σχετικά δικαιολογητικά.  
 
Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών ελλείψεων εκ µέρους 
των υποψήφιων επενδυτών.  
 

11.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της προηγούµενης ενότητας, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στο 
φυσικό φάκελο της πρότασης τα κατωτέρω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή σε καθαρές και ευκρινείς 
φωτοτυπίες: 
 
1. Αίτηση – Έντυπο Υποβολής Πρότασης της επιχείρησης, υπογεγραµµένο από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγισµένο µε την σφραγίδα της επιχείρησης. 
(Πρωτότυπη Εκτύπωση του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής της πρότασης). 

 
2. Καταστατικό της επιχείρησης µαζί µε τις τροποποιήσεις που αυτό έχει υποστεί ή κωδικοποιηµένο 

καταστατικό, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης, 
συνοδευόµενα από Βεβαίωση του αρµόδιου Πρωτοδικείου ή ∆ηµόσιας Αρχής στις οποίες θα 
αναγράφεται το ιστορικό των τροποποιήσεων του ισχύοντος καταστατικού 

 
∆ιευκρίνιση: Για τις ΑΕ απαιτείται η αποστολή του ΦΕΚ συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 
Σώµα και ΦΕΚ νόµιµης εκπροσώπησης της επιχείρησης και βιβλίο µετόχων ή πρακτικά Γ.Σ. από τα 
οποία να προκύπτει η µετοχική σύνθεση. 
 
Για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις κατατίθεται η Έναρξη Επιτηδεύµατος µε τις µεταβολές αυτής. 
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3. ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί και Αποτελέσµατα χρήσης για τα οικονοµικά έτη 2010,2011,2012 
(Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα) για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν. 

 
∆ιευκρίνιση: Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης χρήσης θα πρέπει να υπάρχει σε πίνακα διαχωρισµός 
ανά έτος των στοιχείων του Κύκλου Εργασιών µε κατάθεση των αντίστοιχων ισοζυγίων. 
 
4. Τα Έντυπα ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Για τις ΑΕ, ΕΠΕ Έντυπο Φ01, για τις ΟΕ, ΕΕ 

Έντυπο Ε5, για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις Έντυπο Ε1) για τα οικονοµικά έτη 2010,2011,2012 
(Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα) Τα έντυπα αυτά θα φέρουν οπωσδήποτε ένδειξη 
ηλεκτρονικής υποβολής ή τη σφραγίδα παραλαβής τους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 
5. Έντυπα Μηχανογραφικού ∆ελτίου Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών 

(Έντυπο Ε3) για τα οικονοµικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα). Τα 
έντυπα αυτά θα φέρουν οπωσδήποτε ένδειξη ηλεκτρονικής υποβολής ή τη σφραγίδα παραλαβής 
τους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 
6. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή το νόµιµο απαλλακτικό αυτής, ή Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα 

µε το δεύτερο µέρος του Ν. 3982/2011, ή οποιαδήποτε έγγραφα ∆ηµόσιων Αρχών από τα οποία 
να αποδεικνύεται τουλάχιστον η νόµιµη λειτουργία της κατά το παρελθόν στην υφιστάµενη θέση 
και πιθανές διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης. 

 
7. Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί στην υφιστάµενη 

θέση της και συνεχίζει να λειτουργεί. (π.χ. Λογαριασµοί ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ) 
 
8. Προσύµφωνο ή συµβόλαιο αγοράς κτιριακής εγκατάστασης ή ενοικίασης του κτιρίου, εντός ΒΕΠΕ 

ή ΕΠ. Σε περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε ενοικιαζόµενο κτίριο και δεν 
έχει καταστεί δυνατή η κατάρτιση µισθωτηρίου θα σταλεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από 
το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ότι το µισθωτήριο συµβόλαιο θα κατατεθεί πριν την πρώτη 
εκταµίευση δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

 
9. Έγγραφο βεβαίωσης από την ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος στο οποίο 

να βεβαιώνεται ότι στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η προς 
µετεγκατάσταση επιχείρηση δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος υποδοχής για την συγκεκριµένη 
κατηγορία όχλησης της επιχείρησης, στην περίπτωση που µετεγκαθίσταται εντός της ίδιας 
περιφερειακής ενοτητας επιχειρήσεις µέσης ή υψηλής όχλησης σε αντίσοιχο υποδοχέα 
προοριζόµενο για χαµηλότερη όχληση.  

 
10. Έγγραφο του Αρµόδιου Φορέα ∆ιαχείρισης Β.Ε.ΠΕ. ή ΕΠ στο οποίο να βεβαιώνεται ότι η 

δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση είναι επιτρεπτή στη συγκεκριµένη Β.Ε.ΠΕ. ή ΕΠ. 
 
11. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης της επιχείρησης σε υπάρχον κτίριο, απαιτείται έκθεση πολιτικού 

µηχανικού στην οποία θα περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση του νέου χώρου εγκατάστασης 
της επιχείρησης και οι απαιτούµενες παρεµβάσεις προκειµένου αυτό να καταστεί κατάλληλο για 
βιοµηχανική χρήση (σύµφωνα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης) καθώς και Υπεύθυνη 
∆ήλωση υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον Πολιτικό Μηχανικό περί στατικής επάρκειας 
του υφιστάµενου κτιρίου.  

 
12. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο συµπεριλαµβάνεται αγορά κτιρίου, απαιτείται 

προσύµφωνο αγοράς και πριν από την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης, µεταγεγραµµένο 
συµβόλαιο αγοράς. 

 
13. Αναλυτικές, πλήρεις και σαφείς προσφορές – προτιµολόγια για το σύνολο των δαπανών που 

περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.  
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14. Υπεύθυνη δήλωση από µηχανικό για τον βαθµό όχλησης της µονάδας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012) στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η δυναµικότητα της 
µονάδας βάσει των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ ανάλογα µε τον ΚΑ∆ της δραστηριότητας (π.χ. 
εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ, τόνοι/ηµέρα , τόνοι/έτος κ..λπ.) 

 
15. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη της µονάδας στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η 

δυναµικότητα της µονάδας βάσει των κριτηρίων της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012) 
ανάλογα µε τον ΚΑ∆ της δραστηριότητας (π.χ. εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ, τόνοι/ηµέρα , 
τόνοι/έτος κ..λπ.)  

 
16. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη της µονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εάν η Β.Ε.ΠΕ. 

στην οποία γίνεται η µετεγκατάσταση ανήκει ή όχι σε περιοχή ΟΠΑΑΧ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ. 
 
Επισηµάνσεις για τις προσφορές – προτιµολόγια: 
 
1. Οι προσφορές και τα προτιµολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία 
προδηµοσίευσης του Προγράµµατος, ήτοι 14/12/2012. 
2. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένες µε αύξοντα αριθµό προκειµένου να υπάρχει η 
δυνατότητα της εύκολης συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής της πρότασης για το 
σχετικό πεδίο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς – πλήρεις και αναλυτικές και να περιέχουν διακριτή 
περιγραφή των δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά µετρική µονάδα για το σύνολο των 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
4. Για τις κτιριακές δαπάνες ανάλυση των υλικών και εργασιών µε σαφήνεια και πληρότητα και 
διαχωρισµό του κόστους των απαιτούµενων υλικών από την παροχή των εργασιών.(π.χ. αναλυτικές 
επιµετρήσεις µηχανικού ή σαφείς και πλήρεις προσφορές)  
5. Για τις δαπάνες του εξοπλισµού θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
µηχανηµάτων και οι προσφορές θα συνοδεύονται από ενηµερωτικά φυλλάδια (προσπέκτους) 
 
17. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης µε θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής αυτού, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
� Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής 

πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό 
φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή. 

� Ο επιχειρηµατίας έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος. 
� Η επιχείρηση έχει υποβάλλει µόνο µία πρόταση στο παρόν Πρόγραµµα. 
� Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει 

δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε 
άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

� ∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης 
επιλεξιµότητας των δαπανών, δηλαδή πριν την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του 
Προγράµµατος. 

� Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία 
συνδιαλλαγής, ούτε εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση µέρους ή όλου καταβληθείσας δηµόσιας 
επιχορήγησης, ανεξαρτήτως καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε 
καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής. 

� Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 
σηµεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για 
τον ορισµό της Προβληµατικής Επιχείρησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Παρόντος Οδηγού) 

� Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής χρηµατοδότησης έργων από το ΕΓΤΑΑ 
και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το παρόν πρόγραµµα του ΕΤΠΑ. . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ του 
Παρόντος Οδηγού) 
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� Οι µέτοχοι του φορέα της επένδυσης δεν διαθέτουν τη γεωργική ιδιότητα και δεν είναι 
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ (η απαίτηση αφορά στο σύνολο των εταίρων – µετόχων της επιχείρησης) 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ του Παρόντος Οδηγού) 

� Η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης,(franchising) δεν αποτελεί κοινοπραξία 
(άρθρο 2 παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. 

� Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του ο επιχειρηµατίας συµφωνεί στη δηµοσίευση της 
επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης 
στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του 
ΕΠΑΝ ΙΙ www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006. 

� Ο επιχειρηµατίας αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

� Ο επιχειρηµατίας αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του ή 
ψευδών στοιχείων, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει 
έντοκα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το σύνολο της ληφθείσας δηµόσιας 
χρηµατοδότησης. 

� Ο επιχειρηµατίας γνωρίζει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία της επιχείρησης πριν 
την πάροδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της 
επένδυσης, υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης, που έλαβε στο πλαίσιο της Πράξης 

� Η επιχείρηση θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των ατόµων µε 
αναπηρία (ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές 
πρόσβασης µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, όπως οι υποδοµές αυτές περιγράφονται και 
αναλύονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνονται δαπάνες για την αγορά ακινήτου στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση συµπληρώνονται και τα ακόλουθα: 
� Το προς αγορά ακίνητο δεν έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη αντικείµενο 

εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης. 
� Η χρήση του προς αγορά ακινήτου θα είναι σύµφωνη προς τους σκοπούς του παρόντος 

προγράµµατος, για την περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις διατάξεις περί 
ΕΤΠΑ. 

� Το προς αγορά ακίνητο δεν θα χρησιµοποιείται για κατοικία. 
 
18. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης, µε θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής αυτού, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
Α.1  
 
� Η αιτούσα λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση Ή 
� Η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)» από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις  
 
∆ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση αυτού του τµήµατος  
 
1. Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής µονάδας» περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες και 
συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI του 
παρόντος. 
2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα) συµπληρώνεται 
υποχρεωτικά ο κατωτέρω πίνακας ο οποίος περιλαµβάνεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI για κάθε µία 
από τις ως άνω επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται η αιτούσα. 
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Πίνακας 5: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως 
«ενιαία οικονοµική µονάδα». 

 
Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 
ΑΑ Επιχείρησης Ο αύξων αριθµός της επιχείρησης µε την οποία η αιτούσα 

λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες/ συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις). 

Επωνυµία Επιχείρησης  
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  
Κ.Α.∆. Επιχείρησης Αναγράφεται ο κύριος Κ.Α.∆. 
Ποσοστό Συµµετοχής 0-100 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου  
Πατρώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου  
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου Εκπροσώπου Α.∆.Τ. ή Ισοδύναµο 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου Εκπροσώπου  
 
∆ιευκρίνιση:  
 
Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα λειτουργεί ως 
ενιαία οικονοµική µονάδα, απαιτείται επιπλέον η κατάθεση των Καταστατικών των συνδεδεµένων ή 
συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µαζί µε τις τροποποιήσεις που αυτά έχουν υποστεί ή κωδικοποιηµένα 
καταστατικά, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης 
συνοδευόµενα από Βεβαίωση του αρµόδιου Πρωτοδικείου ή ∆ηµόσιας Αρχής στις οποίες θα 
αναγράφεται το ιστορικό των τροποποιήσεων του ισχύοντος καταστατικού. Για τις ΑΕ απαιτείται η 
αποστολή του ΦΕΚ συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα και ΦΕΚ νόµιµης 
εκπροσώπησης της επιχείρησης, το βιβλίο µετόχων ή το πρακτικό της Γ.Σ. από το οποίο προκύπτει η 
µετοχική σύνθεση.  
Για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις κατατίθεται η Έναρξη Επιτηδεύµατος µε τις µεταβολές αυτής έτσι ώστε 
να αποδεικνύονται ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω: 
I. Η ύπαρξη µιας νοµικής προσωπικότητας.  
II. Η ύπαρξη µόνιµης και ενιαίας οικονοµικής διαχείρισης και στρατηγικής. 
III. Η υιοθέτηση της δοµής µιας εταιρείας εισηγµένης σε δύο χρηµατιστήρια. 
IV. Η εσωτερική αντιστάθµιση κερδών και ζηµιών ή τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των διαφόρων 
επιχειρήσεων του οµίλου.  
V. Η από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανοµή των εξωτερικών κινδύνων µεταξύ τους.  
VI. Οι αµοιβαίες συµµετοχές στο κεφάλαιο µεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την οικονοµική 
µονάδα. 
VII. Η σχέση της αιτούσας µε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες µε αυτήν. 
Οι συνεργαζόµενες ή άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνονται µόνο εφόσον συντρέχουν ένα ή 
περισσότερα στοιχεία i έως και vi που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. 
 
Α.2: 
� Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε 
αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι 
συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης 
κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) 
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος De Minimis. 
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Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του 
καθεστώτος De Minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
 
 

Πίνακας 6. Καταγραφή Επιχορηγήσεων De Minimis 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ De Minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ. 

Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01). 
(Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική 

µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 
Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 

∆ράση από το οποίο η 
επιχείρηση έχει 

αποκτήσει έννοµο 
δικαίωµα λήψης της 
ενίσχυσης (από 1-1-
2011 και µετά) και 
φορέας χορήγησης 

ενίσχυσης. 

Αριθµός 
Υπουργικής 
Απόφασης 

Ένταξης ή αριθµός 
σύµβασης ή άλλου 
εγγράφου µε το 

οποίο 
τεκµηριώνεται η 
απόκτηση του 

έννοµου 
δικαιώµατος 

Ηµ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
ηµεροµηνία 

απόκτησης του 
έννοµου 

δικαιώµατος 

Ποσό 
δηµόσιας 

χρηµατοδότησ
ης που 

αναγράφεται 
στην 

Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησ
ης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 

στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηµατοδότησ
ης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

        

        

        

        

 

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης 
της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η 
επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά την διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο 
προηγουµένων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε 
υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Σε κάθε περίπτωση 
για τον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν 
τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων.(Εάν δηλαδή ένα επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και 
έχει τροποποιηθεί η αρχική του έγκριση, λαµβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία τροποποιηµένη εγκριτική 
απόφαση). 
 

Α.3: 
� Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν 
αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης, κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον 
οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος. 

 
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε 
άλλου καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, 
φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να 
σωρευθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία 
ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 7 Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις 
ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης 
της ενίσχυσης. 

 
Α.4: 
� Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει 

υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε 
αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι 
συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, 
βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις 
ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε 
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται 
σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή 
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, 
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας 8. Αιτούµενες επιχορηγήσεις που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης 
βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου 

καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος De Minimis για οποιαδήποτε δαπάνη 
ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι αιτούµενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 
Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση στο οποίο/α η 

επιχείρηση έχει 
υποβάλλει πρόταση 

και φορέας 
χορήγησης ενίσχυσης. 

Ηµ/νία Υποβολής 
επενδυτικής πρότασης 

Ποσό αιτούµενης δηµόσιας 
χρηµατοδότησης 

Επωνυµία ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     

     

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική 
µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το οποίο η 

επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννοµο 
δικαίωµα λήψης της 

ενίσχυσης (από  από 1-
1-2011 και µετά) και 
φορέας χορήγησης 

ενίσχυσης. 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Υπουργικής 

Απόφασης ένταξης / 
υπαγωγής ή 
ηµεροµηνία 

απόκτησης του 
έννοµου 

δικαιώµατος 

Ίδιες 
δαπάνες που 
απετέλεσαν 
αντικείµενο 
ενίσχυσης 
δυνάµει 
άλλου 

καθεστώτος 

Ποσό 
δηµόσιας 

χρηµατοδότησ
ης που 

αναγράφεται 
στην 

Απόφαση 
Ένταξης/υπαγ

ωγής. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησ
ης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 

στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηµατοδότησ
ης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 
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Επισηµαίνεται ότι στο «στάδιο ένταξης» θεωρείται δεδοµένο ότι η επενδυτική πρόταση έχει 
αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί για χρηµατοδότηση από το οικείο πρόγραµµα, αλλά δεν έχει ακόµη 
εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης 
 
Α. Τα Έντυπα ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Για τις ΑΕ, ΕΠΕ Έντυπο Φ01, για τις ΟΕ, ΕΕ 
Έντυπο Ε5, για τις Ατοµικές Επιχειρήσεις Έντυπο Ε1) για τα οικονοµικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 
2009,2010,2011 αντίστοιχα). Τα έντυπα αυτά θα φέρουν οπωσδήποτε ένδειξη ηλεκτρονικής υποβολής 
ή τη σφραγίδα παραλαβής τους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Β. Τα Έντυπα Μηχανογραφικού ∆ελτίου Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών 
(Έντυπο Ε3) για τα οικονοµικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα). Τα έντυπα 
αυτά θα φέρουν οπωσδήποτε ένδειξη ηλεκτρονικής υποβολής ή τη σφραγίδα παραλαβής τους από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
Επισηµάνσεις:  
 
Η πληρότητα του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιµο στοιχείο αξιολόγησης και βαθµολόγησης 
κατά την αξιολόγηση της πρότασης. 
 
Η µη υποβολή αναλυτικών και τεκµηριωµένων προσφορών ή η έλλειψη δικαιολογητικών δύναται να 
οδηγήσει σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και ολόκληρης της πρότασης. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ υλοποίησης του Προγράµµατος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της 
υποβληθείσας πρότασης έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την επιχείρηση οποιοδήποτε επιπλέον 
δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ υλοποίησης του Προγράµµατος διατηρεί το δικαίωµα διασταύρωσης 
και ελέγχου της ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την 
υποβολή της πρότασης. 
 
Για την καλύτερη τεκµηρίωση του περιεχοµένου της πρότασης, ο επενδυτής µπορεί, κατά την κρίση 
του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία σε ειδικό υποφάκελο τεκµηρίωσης, σηµειώνοντας σε ποιο 
κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το κάθε ένα. 
 

12.  ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

 

12.1 Στάδια διαδικασίας αξιολόγησης 

Επιγραµµατικά η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια: 
� Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής 
� Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 
� Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση Προτάσεων 
� Έλεγχος - Γνωµοδότηση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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� Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης (Για τις προτάσεις που εντάσσονται στη χρηµατοδότηση 
του Προγράµµατος) 

� Ενηµέρωση επιχειρήσεων για τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης (έγκριση/απόρριψη 
ένταξης στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος) 

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά επίσης πραγµατοποιείται και η 
κλήρωση ανάθεσης προτάσεων για αξιολόγηση. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προτάσεων και η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης καθώς και της τροποποίησης ή της ανάκλησης αυτής. 
 

 

12.2. Μητρώο Αξιολογητών. 

 
Ο ΕΦΕΠΑΕ διαθέτει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις του ΕΣΠΑ, το οποίο προέκυψε µετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το υφιστάµενο Μητρώο Αξιολογητών είναι εγκεκριµένο από 
την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ. 
 
Το Μητρώο Αξιολογητών µπορεί να διευρύνεται ή να επικαιροποιείται για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του παρόντος οδηγού και εγκρίνεται από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ. 
 

12.3. Αξιολογητές 

 
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόµενων προτάσεων διενεργούνται από 2 αξιολογητές, οι οποίοι 
προέρχονται από το υφιστάµενο Μητρώο Αξιολογητών που ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί για τις δράσεις του 
ΕΣΠΑ Η ανάδειξή των αξιολογητών του Προγράµµατος, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά. 
 
Προβλέπεται διαδικασία/σύστηµα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των αξιολογητών που θα 
χρησιµοποιηθούν καθώς και σύστηµα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη ορθής εκτέλεσης του 
προβλεπόµενου έργου τους. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διοργάνωση και υποστήριξη της 
διαδικασίας αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της καταχώρισης όλων των απαραίτητων δεδοµένων στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. 
 
Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζει κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής 
δεν ταυτίζεται µε το συντάκτη της επενδυτικής πρότασης. 

 

12.4. Επόπτες Αξιολόγησης 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης δύναται να περιλαµβάνει και Επόπτες Αξιολόγησης µε αντικείµενο την ορθή 
τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι Επόπτες Αξιολόγησης επιλέγονται από το προσωπικό του 
ΕΦΕΠΑΕ ή και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 
 

12.5. Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 

 
Ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποβληθεισών προτάσεων διενεργείται από τον 
ΕΦΕΠΑΕ. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ο υποψήφιος επενδυτής ενηµερώνεται ηλεκτρονικά (µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και επικουρικά µε φαξ). 
 
Ο υποψήφιος επενδυτής είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ειδοποίηση για την κάλυψη της υποχρέωσης αποστολής των ελλείψεων. 
 
Σε περίπτωση µη κάλυψης των ελλείψεων που ζητούνται, ως την ταχθείσα προθεσµία, οποιαδήποτε 
έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συµπεράσµατος για την τήρηση των τυπικών 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, µε συνέπεια τη µη 
περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόµενου προς χρηµατοδότηση έργου. 
 

12.6. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής 

 
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οδηγό του 
Προγράµµατος στο άρθρο 5 αυτού, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Σε περίπτωση που µια πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής του Οδηγού δεν 
προχωρεί σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης και τίθεται στο αρχείο. 
 

12.7. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του 
Προγράµµατος. 
 
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι πενταµελής και απαρτίζεται από τα τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Τέσσαρα (4) από τα µέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι 
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων και ειδικότερα ο Προιστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, ο Προιστάµενος του 
αρµοδίου Τµήµατος και δύο (2) υπάλληλοι που ορίζονται κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης 
Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Ένα (1) από τα 
µέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά υπάλληλος του ΕΦΕΠΑΕ που ορίζεταιι κατόπιν εισήγησης των 
αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του Προγράµµατος δύναται να ορίζονται σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και επιπρόσθετες Κεντρικές Επιτροπές Αξιολόγησης µε τις ίδιες αρµοδιότητες. 
 
Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και αρµόδιο 
στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ). 
 
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
 
� Μεριµνά, σε επίπεδο κατευθύνσεων, µε τη συνδροµή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που 

απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας αξιολόγησης.  
� Γνωµοδοτεί για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στο επόµενο στάδιο 

αξιολόγησης/βαθµολόγησης, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κάλυψης των τυπικών 
προϋποθέσεων συµµετοχής. 

� Γνωµοδοτεί ως προς την εγκυρότητα των προτάσεων µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης/βαθµολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα τεκµηριωµένης απόρριψης σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής. 
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� Γνωµοδοτεί ως προς την εγκυρότητα των προτάσεων που έχουν απορριφθεί στο στάδιο της 
αξιολόγησης/βαθµολόγησης και διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη περί επαναξιολόγησης, στις 
περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώνεται προφανές λάθος. 

� ∆ιατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται αµφισβητήσεις. 
� Οριστικοποιεί τον προϋπολογισµό και τη βαθµολογία των προτάσεων. 
 
Οι γνωµοδοτήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να αφορούν στο σύνολο της 
πρότασης και να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. 
 
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον µέλη της τα οποία έχουν δικαίωµα ψήφου εκ των οποίων 
υποχρεωτικά ένα µέλος θα προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων και ένα µέλος από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

12.8. Αξιολόγηση και Βαθµολόγηση των Προτάσεων 

 
Α) Αξιολογητές 
 
Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής εξετάζονται και 
βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε ηλεκτρονική κλήρωση. 
 
Κάθε πρόταση αξιολογείται από 2 αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος 
Οδηγού. 
 
Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 
 
• Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές µε 

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

υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγµή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κανένα εµπλεκόµενο µέρος 
δε γνωρίζει εκ των προτέρων το Φυσικό Πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται οπωσδήποτε από δύο διαφορετικούς αξιολογητές.  
• Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθµολογίας µεταξύ των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 

20% τότε η πρόταση ανατίθεται ηλεκτρονικά σε τρίτο αξιολογητή. Ως οριστική βαθµολογία της 
συγκεκριµένης πρότασης θεωρείται ο Μέσος Όρος των δύο βαθµολογιών που εµφανίζουν τη 
µικρότερη απόκλιση. 

• Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους που θα διατεθούν για το 
σκοπό αυτό από τον ΕΦΕΠΑΕ και η όλη διαδικασία δύναται να εποπτεύεται από αρµόδιους 
επόπτες.  

• Από τη στιγµή της χρέωσης µιας πρότασης, ως και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν είναι 
επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόµενους χώρους, η χρήση κινητών τηλεφώνων και η 
οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής 
της αξιολόγησης, ακυρώνεται η σχετική διαδικασία και η πρόταση αναδροµολογείται προς νέα 
χρέωση. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές οι αξιολογηθείσες 
προτάσεις εισάγονται στη Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
παρόντα Οδηγό.  
 
Β). Εισηγητές 
 
Στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης εισάγεται κατάσταση µε όλες τις αξιολογηθείσες προτάσεις. 
Συγκεκριµένα για κάθε πρόταση αναφέρονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, τον Εισηγητή, ο 
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οποίος έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΕΦΕΠΑΕ. Στην εισήγηση θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
τα εξής στοιχεία: 
 
1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης.  
2. Η τακτοποίηση του προϋπολογισµού σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο στην ορθή κατηγορία 

δαπανών – ενεργειών. 
3. Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός από κάθε αξιολογητή και η αναλογούσα δηµόσια επιχορήγηση. 
4. Ο βαθµός κάθε αξιολογητή  
5. Ο Μέσος Όρος της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών 
6. Η εισήγηση για τη διαµόρφωση του ύψους του προϋπολογισµού της προς ένταξη πρότασης στην 

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης µε βάση τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων.  
 
Με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής δεν θα ταυτίζεται µε τον αξιολογητή της 
συγκεκριµένης πρότασης. 
 
 
Γ. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
Η τελική βαθµολογία κάθε πρότασης και ο προϋπολογισµός της διαµορφώνονται και 
οριστικοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν παρουσίασης της αξιολόγησης 
της πρότασης από τον Εισηγητή ως εξής: 
 
1. Εφόσον η απόκλιση της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 20% τότε η πρόταση 

ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή και ως οριστική βαθµολογία θεωρείται ο Μέσος Όρος των δύο 
βαθµολογιών που εµφανίζουν τη µικρότερη απόκλιση. 

2. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης, η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί 
τον προϋπολογισµό της κάθε πρότασης. Σε κάθε περίπτωση ο οριστικοποιηµένος από την 
Κεντρική Επιτροπή προϋπολογισµός θα κινείται µεταξύ των αντίστοιχων προτάσεων των 
επικρατέστερων αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Εκτός αν υπάρχει πλήρως αιτιολογηµένη ανάγκη 
παράβλεψης του κανόνα αυτού λόγο προφανούς λάθους στην αξιολογηση. 

 
Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθµολογία και τους τελικούς 
προϋπολογισµούς των προτάσεων ή διαµορφώνει η ίδια τον τελικό προϋπολογισµό. 
 
Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά 
που υποβάλλονται για την έγκριση του πρακτικού και την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 

12.9. Κριτήρια Αξιολόγησης – Συντελεστές Βαρύτητας 

 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραµµα λαµβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια του κατωτέρω Πίνακα  
 
 
 

Πίνακας 9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ 

ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ 

1 
Βαθµός όχλησης των προς µετεγκατάσταση επιχειρήσεων, σύµφωνα µε 
Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012) 

25 

2 Χωρικά χαρακτηριστικά της µετεγκατάστασης 15 

3 Χρήσεις γης στην περιοχή της υφιστάµενης εγκατάστασης 15 
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4 
Ύπαρξη διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής µετεγκατάστασης ή 
οποιαδήποτε έγγραφα ∆ηµοσίων ή ∆ικαστικών Αρχών που να 
αποδεικνύουν ανάγκη µετεγκατάστασης 

20 

5 Επενδύσεις για Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΑΠΕ) 10 

6 Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης 10 

7 Ωριµότητα – πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου 5 

 
Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε ακέραια κλίµακα από 1 έως και 10, σύµφωνα µε τον κατωτέρω 
πίνακα Το κάθε κριτήριο πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και διαιρείται δια 
του 1.000. Η µέγιστη βαθµολογία µιας πρότασης είναι το 10. Προτάσεις που συγκεντρώνουν 
βαθµολογία µικρότερη από 5 θεωρούνται τεχνοοικονοµικά ανεφάρµοστες και δεν επιλέγονται για 
χρηµατοδότηση.  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης–γνωµοδότησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός εξήντα 
(60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής του φυσικού 
φακέλου υποψηφιότητας και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποστολής των ελλείψεων εκ µέρους 
των υποψήφιων επενδυτών. 
 
Υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου είναι δυνατό να υπάρξει µόνο µε γραπτή συγκατάθεση της 
ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και µόνο για προβλήµατα τα οποία ο αρµόδιος ΕΦ∆ για την Αξιολόγηση, στην προκειµένη 
περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ, βρίσκεται σε αντικειµενική αδυναµία να τα επιλύσει. 

 
Πίνακας 10. ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1 

Βαθµός όχλησης των προς µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε σχέση µε τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Υψηλή: 10 
Μέση:    8 
Χαµηλή: 5 

5 – 10 

2 

Χωρικά χαρακτηριστικά της µετεγκατάστασης  
Για επιχειρήσεις Υψηλής, Μέσης & Χαµηλής Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε 
ΒΙΠΕ                                                                                                              10. 
Για επιχειρήσεις Υψηλής Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε ΒΙΠΑ λόγω 
έλλειψης χώρου σε ΒΙΠΕ                                                                                  8 
Για επιχειρήσεις Μέσης Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε ΒΙΟΠΑ               7 
Για επιχειρήσεις Χαµηλής Όχλησης που µετεγκαθίστανται σε ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, 
ΒΙΠΕ                                                                                                                 5 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΒΙΟΠΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

5 – 10 

3 

Χρήσεις γης στην περιοχή της υφιστάµενης εγκατάστασης 
Αµιγής Κατοικία του ΓΠΣ, προστατευόµενες περιοχές:                                 10 
Άλλες περιοχές του ΓΠΣ που η χρήση γης δεν είναι συµβατή µε την 
εγκατάσταση:                                                                                                  8 
Περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως µη συµβατή µε την εγκατάσταση:                7 
Περιοχές όπου επιτρέπεται η βιοµηχανική χρήση:                                        5 
ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις η άλλες µορφές ΒΕΠΕ:                            1 

1 – 10 

4 
Ύπαρξη διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής µετεγκατάστασης ή 
οποιαδήποτε έγραφα ∆ηµοσίων Αρχών που να αποδεικνύουν ανάγκη 
µετεγκατάστασης 

5 – 10 
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∆ιοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης: 10 
Στοιχεία, έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων. κλπ. που δηλώνουν προβλήµατα 
του υφιστάµενου χώρου εγκατάστασης :                      8 
∆εν υπάρχουν διοικητικοί/περιβαλλοντικοί λόγοι:        5 

5 

Εξοικονόµηση Ενέργειας 
Κάλυψη Εξοικονόµησης Ενέργειας ιδιοπαραγωγής από ΑΠΕ    10 
Μετατροπή καυσίµου σε χρήση Φυσικού Αερίου ή LPG              8 
Επεµβάσεις που έχουν στόχο την Εξοικονόµηση ενέργειας (µόνωση κτιριακού 
κελύφους, τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, τοποθέτηση 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων ενεργειακής κλάσης Α΄, εγκατάσταση λαµπτήρων 
εξοικονόµησης ενέργειας, καυστήρες και λέβητες υψηλής απόδοσης, ανάκτηση 
θερµότητας από καυσαέρια κ.λ.π.):                                                                    5                                                                             

5 - 10 

6 

Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης – Aξιολόγηση του κύκλου εργασιών  
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 άνω των 30.000 € και σύνολο στην 
τριετία άνω των 100.000 €                   10 
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 άνω των 30.000 € και σύνολο στην 
τριετία κάτω των 100.000 €                    8 
Κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2012 κάτω των 30.000 € και σύνολο στην 
τριετία άνω των 100.000 €                    5 

5 - 10 

7 

Ωριµότητα – πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου 
Αξιολογείται η πληρότητα της πρότασης που υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Οδηγού.  
7.1. Στοιχεία επιπέδου τεκµηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης (ταυτότητα 
επιχείρησης):  
Πολύ καλό 3 
Μέτριο 2 
Ανεπαρκές 1 
7.2. Επίπεδο ανάλυσης ρόλου και αναγκαιότητας κάθε στοιχείου της επένδυσης 
Απολύτως επαρκές 3 
Μέτριο 2 
Ανεπαρκές 1 
7.3. Βαθµός κάλυψης δαπανών µε σαφείς προσφορές (manuals – 
προσπέκτους) 
Πολύ καλός 2 
Μέτριος 1 
Ανεπαρκής 0 
7.4. Προτεινόµενες δαπάνες (επιλεξιµότητα – ορθή κατηγοριοποίηση) 
Ναι 2 
Όχι 0 

2 - 10 

 

 

12.10 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης – Βαθµολόγησης – Έκδοση Απόφασης Ένταξης 

 
Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης µε τη συνδροµή του 
ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται: 
 
� Η βαθµολογική κατάταξη των προτάσεων 
� Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανά κατηγορία δαπανών. Αφορά στις προτάσεις που 

συγκεντρώνουν βαθµολογία άνω του 5 και δεν έχουν προβλήµατα επιλεξιµότητας 
� Η σχετική τεκµηρίωση για τις µη επιλέξιµες προτάσεις ή δαπάνες. 
 
Οι προτάσεις προς χρηµατοδότηση περιλαµβάνονται σε κατάλογο και µαζί µε τα πρακτικά της 
Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων στον Υφυπουργό µε απόφαση του 
οποίου τα έργα εντάσσονται στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος. 
 
Μετά την έκδοση της συγκεντρωτικής Απόφασης Ένταξης δηµοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριµένων 
έργων στο ∆ικτυακό Τόπο www.ggb.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ και των Εταίρων 
αυτού. 
 
Ακολούθως, όλοι οι ενδιαφερόµενοι δυνητικοί δικαιούχοι ενηµερώνονται εγγράφως µε σχετικές 
εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές, από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση των ενταγµένων έργων ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει την Απόφαση Ένταξης στην οποία θα 
περιλαµβάνεται ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός, η εγκεκριµένη δηµόσια χρηµατοδότηση, 
το τεχνικό παράρτηµα µε σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου (φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο), το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 
 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι της χρηµατοδότησης του έργου, (οι 
πηγές, το ποσοστό, το ύψος αυτής) καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της 
υλοποίησης του εγκεκριµένου έργου εκ µέρους του ΕΦΕΠΑΕ, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον 
αποτελεσµατικό έλεγχο του έργου, οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι περιορισµοί για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης, οι κυρώσεις, οι όροι τήρησης των δικαιολογητικών και των παραστατικών στοιχείων του 
έργου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και σχετική λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του . 
 
Στην περίπτωση των µη ενταγµένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψης. 
 
Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η έγκριση 
χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και 
του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται 
ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ www.antagonistikotita.gr ή µε άλλο τρόπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006. 
 

13.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

13.1. Έναρξη έργων  

 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας υλοποίησης των ενταγµένων έργων ορίζεται η ηµεροµηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα, η οποία θα συνοδεύεται από το 
Τεχνικό Παράρτηµα του εγκεκριµένου Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου του προς 
υλοποίηση έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης. 
 
Η υλοποίηση του εγκεκριµένου έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο µέχρι την 31.3.2015. 
 

13.2. Παρακολούθηση  

 
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΕΠΑΕ, για την:  
 
� παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους, 
� ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης ένταξης 
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� ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
και περιορισµούς. 

 
Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν 
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφοράς & ∆ικτύων σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών 
ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτηµα λήψης στοιχείων που απαιτούνται 
από το Πρόγραµµα ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξή του έργου. 
 
Κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα 
και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΑΠΕ για τη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων:  
 
� οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο που οριοθετεί ανάγκη 

τροποποίησής τους, 
� πιθανή αδυναµία από την πλευρά του ∆ικαιούχου να συνεχίσει την υλοποίηση του , 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστέλλει σχετικές οδηγίες υλοποίησης του έργου για την 
αποτελεσµατική παρακολούθησή του µετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης καθώς επίσης και 
όταν καταστεί αναγκαίο. 
 
Α) Εκθέσεις προόδου έργων 
 
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων 
του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα 
ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου.  
 
Τα αιτήµατα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύονται απαραίτητα από Αναλυτικές Εκθέσεις 
Προόδου (ΑΕΠ) Έργων (Ενδιάµεσες Εκθέσεις ή και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα 
υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή και θα συνοδεύονται από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
 
Το αναλυτικό περιεχόµενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που 
θα συνοδεύουν την κάθε Αναλυτική Έκθεση Προόδου θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους 
δικαιούχους µετά/ή µε την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης. 
 
Κάθε Έκθεση/αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης/ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες 
επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου και καταβολής της 
επιχορήγησης που αναλογεί. 
 
Ο ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή 
ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης). 
 
Β) Έλεγχοι έργων 
 
Ο έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου πραγµατοποιείται στην έδρα της επιχείρησης από 
Όργανο Ελέγχου που απαρτίζεται από έµπειρα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ή εξωτερικούς συνεργάτες, που 
ορίζονται από αυτόν. 
 
Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί η αντίστοιχη Αναλυτική Έκθεση 
Προόδου από τον δικαιούχο ανάλογα µε την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. Η Αναλυτική Έκθεση 
Προόδου θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ στον 
δικαιούχο µετά/ή µε την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης. 
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Ο ΕΦΕΠΑΕ προκειµένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη κατά την ηµεροµηνία του 
ελέγχου αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης ελέγχου πριν την ακριβή ηµεροµηνία του ελέγχου 
και κατόπιν συνεννόησης µε την επιχείρηση. 
 
Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα όργανα ελέγχου και να τηρεί τις οδηγίες 
που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις ηµεροµηνίες αποστολής των εκκρεµοτήτων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο. 
Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαµβάνει δύο φάσεις: 

� Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (τεχνική πιστοποίηση) 
� Την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου (οικονοµική πιστοποίηση). 

 
Β1. Τεχνική Πιστοποίηση 
 
Η τεχνική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου (όργανο 
πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ µέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της 
τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την οµαλή 
διεξαγωγή του ελέγχου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
� την απόφαση ένταξης και τις τυχόν εγκεκριµένες τροποποιήσεις της πρότασης 
� τη υποβληθείσα Αναλυτική Έκθεση Προόδου 
� τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος και τα λοιπά έντυπα της προκήρυξης 
� το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
 
το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτοµερώς τις ενέργειες που υλοποίησε ο ∆ικαιούχος ελέγχοντας τα 
σχετικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ορθή υλοποίηση/ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου και 
την τήρηση των επιµέρους όρων της Απόφασης Ένταξης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των 
παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή κατανοµή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και 
ανά ποσοτικό στοιχείο και να επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές 
δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το 
κόστος τους. 
 
Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται του αρχικού 
σχεδιασµού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιµάται και σηµειώνεται το ποσοστό 
ολοκλήρωσης.  
 
Υπενθυµίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται µε την υποβολή των αντίστοιχων 
παραστατικών και δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ και µε τα 
αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΧΙΙ του παρόντος Οδηγού. 
 
Β2. Οικονοµική Πιστοποίηση 
 
Η επιβεβαίωση της πληρότητας της οικονοµικής πιστοποίησης πραγµατοποιείται µε επιτόπια 
επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου, παράλληλα µε τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης. 
 
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο : 
 
� εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, 

εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης 
τους. 

� ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα 
οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράµµατος. Το 
Όργανο Ελέγχου ελέγχει και τα αντίστοιχα τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των 
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πράξεων για να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. βιβλία 
εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ.). 

 
Μετά το πέρας του ελέγχου το Όργανο Ελέγχου κατόπιν αποστολής των τυχόν εκκρεµοτήτων που 
εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου δηµιουργεί βάσει της 
προβλεπόµενης διαδικασίας το σχετικό Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης και στη συνέχεια 
συντάσσει σχετική επιστολή µε τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν 
πιστοποιήθηκαν. Η επιστολή µε ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλεται στο δικαιούχο. 
 
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον παρόντα Οδηγό. 
 
Γ) Υποβολή Αιτηµάτων Ελέγχων Πιστοποίησης ∆απανών 
 
Μετά την πραγµατοποίηση τουλάχιστον του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου 
η δικαιούχος επιχείρηση έχει τη δυνατότητα υποβολής Αιτήµατος Ελέγχου – Πιστοποίησης του 
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου του έργου. Ο έλεγχος είναι διοικητικός και επιτόπιος. 
 
∆ίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση µετά την πραγµατοποίηση τουλάχιστον του 25% να 
υποβάλει Αίτηµα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονοµικού Αντικειµένου του έργου. Ο έλεγχος είναι 
µόνο διοικητικός. Για την εξέταση της πραγµατοποίησης τουλάχιστον του 25% του οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής και των προκαταβολών που η δικαιούχος 
επιχείρηση έχει καταβάλλει σε προµηθευτές για την υλοποίηση του έργου. 
 
Επισηµαίνεται ότι εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει αίτηµα πιστοποίησης τουλάχιστον του 
25% (διοικητικός έλεγχος), υποχρεούται να υποβάλλει και Αίτηµα Ελέγχου - Πιστοποίησης του 
Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου µε την πραγµατοποίηση τουλάχιστον του 50% του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου, όπου ο έλεγχος είναι διοικητικός και επιτόπιος. 
 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση µετά την πραγµατοποίηση τουλάχιστον του 
75% να υποβάλει Αίτηµα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονοµικού Αντικειµένου του έργου. Ο έλεγχος 
είναι µόνο διοικητικός. 
 
Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, η επιχείρηση υποβάλλει 
Αίτηµα Ελέγχου – Πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Ο έλεγχος είναι 
διοικητικός και επιτόπιος. 
 
Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει αίτηµα ελέγχου µε την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης που 
αναφέρεται στην απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Κάθε αίτηµα ελέγχου ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης της πραγµατοποίησης 
των δαπανών του έργου καθώς και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και της 
καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης. 
 
Η υποβολή του αιτήµατος διενεργείται ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήµατος, υποβάλλουν υποχρεωτικά στον 
αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ και το φυσικό φάκελο µε τα πλήρη στοιχεία και δικαιολογητικά που 
τεκµηριώνουν το αίτηµα. (Αναλυτικές Οδηγίες θα αποσταλούν στους δικαιούχους που θα υπαχθούν 
στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος). Η ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού φακέλου αποδεικνύεται 
µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένων του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ και λογίζεται ως 
επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής του Αιτήµατος Ελέγχου – Επαλήθευσης. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
προθεσµίας υποβολής του αιτήµατος ολοκλήρωσης το εγκεκριµένο έργο απεντάσσεται και χάνεται το 
δικαίωµα λήψης της αναλογούσας επιχορήγησης. 
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Τα αιτήµατα των δικαιούχων εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων καθώς και ο 
Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί των 
δικαιολογητικών ή και οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην 
τεκµηρίωση της επαλήθευσης - πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 
επενδυτικού σχεδίου. 
 
Οι δικαιούχοι επενδτυτές υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην παροχή των συµπληρωµατικών 
στοιχείων σε χρονικό διάστηµα που θα τους καθορίζει ο ΕΦΕΠΑΕ µε την κοινοποίηση σε αυτούς της 
σχετικής επιστολής ελλείψεων.  
 
Οι έλεγχοι επί του εµπροθέσµου καθώς και επί της πληρότητας και της ορθότητας των αιτηµάτων 
ολοκλήρωσης πραγµατοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την 
επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής τους. 
 
∆) Ολοκλήρωση – Παραλαβή  
 
Το αίτηµα ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου θα πρέπει να υποβληθεί 
εντός των προθεσµιών που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσµη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον 
κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 

• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 
• Για τις περιπτώσεις κτιριακών κατασκευών η ύπαρξη της απαιτούµενης οικοδοµικής άδειας 

εφόσον απαιτείται ή όποιας άλλης µορφής άδεια εκτέλεσης εργασιών (βλ. Παράρτηµα ΧΙΙ) 
εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις  

• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαµβάνει τον 
εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της.  

• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.  
 
Κατά την ολοκλήρωση – παραλαβή του έργου , προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του, 
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη 
δηµόσια χρηµατοδότηση.  
 
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αποστολής των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν 
στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης 
διαδικασίας το σχετικό Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης. Η καταβολή της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον παρόντα Οδηγό. 
 
Επισήµανση: 
 
Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία 
πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορά στην ολοκλήρωση του. (π.χ. αν έχει 
ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας 
λειτουργίας, τότε ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της 
άδειας λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου δηλαδή την 
31.3.2015. 
 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



   55 

Η παραλαβή του έργου ως ολοκληρωµένου πραγµατοποιείται από τον ΕΦΕΠΑΕ, έπειτα από υποβολή 
Έκθεσης Ολοκλήρωσής του από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίησής του από αρµόδιο Όργανο 
Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, (προϋπόθεση αποτελεί η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και η 
έκδοση άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης). Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των 
έργων θα εκδοθεί συνολική Υπουργική Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης, η οποία θα περιλαµβάνει 
το σύνολο των ολοκληρωµένων έργων της πράξης, τα οποία έχουν παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η 
απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία των ολοκληρωµένων έργων ανά περιφέρεια, 
όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη, τελικό 
προϋπολογισµό και καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη, καθώς και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης. 
 

13.3. Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης 

 
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να γίνει είτε εφάπαξ, 
όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου που το καθιστά λειτουργικό σε ποσοστό 
100%, είτε σε αναλογία του ποσοστού επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι µικρότερη της 
ολοκλήρωσης.  
 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των 
αντίστοιχων πιστώσεων και της διαδικασίας προχρηµατοδότησης του προγράµµατος. 
 
Α) Προκαταβολή 
 
Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης του έργου στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος, είναι 
δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος 
προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η 
οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του από τον αρµόδιο για 
το σκοπό αυτό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε βάση ισόποσο 
συµψηφισµό µε πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτηµα του επενδυτή, στο οποίο 
θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητά να του καταβληθεί σε µετρητά και το ποσό τυχόν αποµείωσης 
της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον 
πλήρη συµψηφισµό της µε πραγµατοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες. 
 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα - επιλογή στο δικαιούχο, όταν καλύψει δαπάνες (ελεγµένες και 
πιστοποιηµένες) ισόποσες µε την εγγυητική επιστολή, να αιτηθεί τη διατήρηση του συνόλου της 
εγγυητικής επιστολής έναντι καταβολής νέας ισόποσης δηµόσιας επιχορήγησης. 
 
Στη περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη συµψηφισµό 
της µε πραγµατοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες στην ολοκλήρωση του έργου . 
 
Β) Ενδιάµεση καταβολή 
 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και 
πιστοποίηση οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Έκθεσης και η αναλογούσα δηµόσια 
χρηµατοδότηση. 
 
Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύµφωνα µε τη δηλούµενη επιθυµία του, είτε το σύνολο της αναλογούσας 
δηµόσιας χρηµατοδότησης χωρίς αποµείωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, είτε µέρος 
αυτής µε αποµείωση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής κατά το υπόλοιπο. 
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Γ) Αποπληρωµή 
 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή της Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης του 
έργου από πλευράς δικαιούχου και ελέγχου - πιστοποίησης από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό 
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις  και τους όρους του παρόντος Οδηγού. 
 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του , το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον 
δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση 
 

13.4. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Καταβολής ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης 

 
Για την καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης απαιτούνται: 
 
1. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας ή Βεβαίωση Παρακράτησης (απόδοσης) φόρων. 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ή Βεβαίωση Παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών 

εισφορών. 
3. Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης) 
4. Πρακτικό στο οποίο θα δηλώνεται ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης (εφόσον δεν έχει 

γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης) 
Επισήµανση 
• Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 
• Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 
• Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε. 
• Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία για Ατοµική Επιχείρηση 

5. Τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού σύστασης της επιχείρησης, ΦΕΚ συγκρότησης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα και ΦΕΚ νόµιµης εκπροσώπησης της επιχείρησης. 

6. Βεβαίωση του αρµόδιου Πρωτοδικείου ή ∆ηµόσιας Αρχής στις οποίες θα αναγράφεται το ιστορικό 
των τροποποιήσεων του ισχύοντος καταστατικού. 

7. Πιστοποιητικό µη πτώχευσης 
8. Πιστοποιητικό µη αίτησης για πτώχευση  
9. Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση 
10. Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
11. Πιστοποιητικό µη υποβολής αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής. 
12. Ορισµός εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων (σε περίπτωση πιθανής αδυναµίας ηλεκτρονικής 

πληρωµής) 
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε 
o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε. 
o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε. 
o Πληρεξούσιο η εξουσιοδότηση από τον επιχειρηµατία σε περίπτωση ατοµικής 

επιχείρησης. 
13. Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-92)  
14. Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή γίνεται µε επιταγή. 
15. Άδεια οικοδοµής για το συγκεκριµένο βιοτεχνικό κτίριο στο οποίο θα γίνει η µετεγκατάσταση.  
16. Τίτλους ιδιοκτησίας/συµβόλαιο αγοράς ή συµβόλαιο ενοικίασης τουλάχιστον 15/ετίας 

µεταγεγραµµένο στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο.  
17. Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο. 
 
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής. 
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Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω απαιτείται 
η υποβολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στη νέα της θέση. 
 

13.5. Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης 

 
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
συγκροτείται 5 µελής Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης των ενταγµένων έργων για την εξέταση 
αιτηµάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης, ενστάσεων και γενικότερα θεµάτων που έχουν να 
κάνουν µε την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των έργων,  καθώς και µε την παρακολούθηση των έργων 
και την τήρηση των όρων του παρόντος µετά την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος οδηγού. Επισηµαίνεται ότι η Υπουργική Απόφαση για όλα τα ανωτέρω θέµατα είναι 
τελεσίδικη. 
 
Ειδικότερα, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης 
ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών &  ∆ικτύων για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
 
Από τα 5 µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, το ένα (1) είναι υποχρεωτικά υπάλληλος του ΕΦΕΠΑΕ 
ή των εταίρων αυτού που ορίζεται κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Τα άλλα τέσσαρα (4) µέλη είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και ειδικότερα ο 
Προιστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, ο Προιστάµενος του αρµοδίου Τµήµατος και δύο (2) υπάλληλοι 
που ορίζονται κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
 
Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αρµόδιο στέλεχος 
πό την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆/ ΕΠΑΕ). 

13.6. Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

 
Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης 
(εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως αλλαγές επωνυµίας, µετοχικής σύνθεσης κ.λ.π.) και εφόσον µε την 
αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο 
Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησης του.  
 
Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης  
 
Είναι δυνατή η µεταφορά δαπανών από κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης σε άλλη κατηγορία σε 
ποσοστό µέχρι 20% από ενέργειες που ολοκληρώθηκαν µε χαµηλότερο οικονοµικό αντικείµενο, όχι 
όµως µηδενικό και να πληρούνται οι περιορισµοί του πίνακα 4. Το ποσοστό αφορά στη δαπάνη στην 
οποία γίνεται η µεταφορά.  
 
 
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον αρµόδιο εταίρο του 
ΕΦΕΠΑΕ µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προµηθευτών, τεχνικές 
προδιαγραφές, κ.λ.π.). 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος και µετά τη 
γνωµοδότηση της οποίας εκδίδεται τροποποιητική Απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.  
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε: 
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• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 
• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης λύσης 
και γνωµοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος και έκδοση 
σχετικής απόφασης. 
 
Άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν αιτήµατα τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας όπως: 
 
� Μεταβολή της νοµικής µορφής της επιχείρησης, νοµίµου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου, 

µετοχικής σύνθεσης, αλλαγή επωνυµίας. 
� Αλλαγές συµβούλων  
� Αλλαγές προµηθευτών χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και της 

σκοπιµότητας των δαπανών. 
� Αλλαγές εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική µεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων 

του, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικά οι αλλαγές αφορούν εξοπλισµό προύπολογισµού µέχρι το 
20% του εγκεκριµένου π/υ της κατηγορίας των επιλέξιµων δαπανών που ανήκει ο εξοπλισµός. 

� Μεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στο ίδιο είδος ενεργειών (Πίνακας 4), και 
οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της κατηγοριας δαπανών 
που εξετάζεται η µεταφορά. 

� Τροποποιήσεις χρηµατοδοτικού σχήµατος. 
� Αλλαγή της έδρας που δεν επηρεάζει τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της επένδυσης 
 
Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων 
υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Σηµειώνεται ότι : 
 
1. Οι δαπάνες που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν δύναται να 
µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το κόστος τους µε µείωση του 
φυσικού αντικειµένου. 
2. Η ύπαρξη των υποδοµών ΑµεΑ διαπιστώνεται κατά την πιστοποίηση του έργου. 
3. Σε περίπτωση µη υλοποίησης δαπανών ή ελλιπούς υλοποίησης δαπανών που αφορούν στα 
ΑµεΑ επέρχεται απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος. 
 

13.7. Επισηµάνσεις στη διαδικασία υλοποίησης του έργου. 

 
1. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά µικρότερη της εγκεκριµένης, η 

δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογιστεί επί του πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος 
ποσού του έργου, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 50% του εγκεκριµένου οικονοµικού 
αντικειµένου και το φυσικό αντικείµενο να είναι λειτουργικό. Επίσης, ως ύψος επένδυσης δεν 
µπορεί να βρίσκεται κάτω των 30.000 €.  

2. Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) που µετά την ολοκλήρωση του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου του έργου τους δεν υπέβαλαν αίτηµα και Αναλυτική Έκθεση 
Ολοκλήρωσης, εµπρόθεσµα. 

3. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και στοιχεία που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. 

4. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την 
επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του , αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια 
από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση 
των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως ύπαρξης διαφορετικής φορολογικής διάταξης που 
επιτρέπει τη διατήρηση των στοιχείων για µικρότερο χρονικό διάστηµα 

5. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η 
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες 
για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης που 
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

6. Για την καταβολή επιχορήγησης (της υπολειπόµενης ή ολόκληρης), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
το σύνολο του έργου µε όλες τις επί µέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιµες και αναφέρονται 
στην εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της. 

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ελέγχους ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος 
κανονισµού και της εγκριτικής απόφασης, ο ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος, εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξη, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, για την απένταξη από το Πρόγραµµα και 
την επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έχει 
καταβληθεί, προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. 

8. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισµού δύναται να συνεπάγεται την ανάκληση της 
εγκριτικής απόφασης, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων και την επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Ακολουθούν δηλαδή οι διαδικασίες 
απένταξης από το πρόγραµµα και η δικαιούχος επιχείρηση επιστρέφει το ποσόν τυχόν 
καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξηµένο κατά το ποσό νοµίµων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή. 

 

14.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

14.1. Υποχρέωση ∆ηµοσιότητας 

 
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να 
τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του αναµνηστική πλάκα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που διενεργούν οι ∆ηµόσιες 
Αρχές. 
 

14.2. Άλλες υποχρεώσεις των ενισχυόµενων επιχειρήσεων 

 
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για πέντε (5) 
χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 
γ) Να µην παύσουν τη παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
ενηµέρωση του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του 
έργου µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του ή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεατφορών & ∆ικτύων. 

δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, 
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε 
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υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια 
υπηρεσία, υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία 
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί 
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 16). 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση εξοπλισµού/λογισµικού είναι 
δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου 
παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών από 
την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο 
όσο και στο παλαιό εξοπλισµό).  

 
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται: 

α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα να µεταβάλουν 
κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά 
συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής. 

β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα να 
εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της 
συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για 
την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. 

 
3.  Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση του 

έργου: 
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία ανάκλησης 

της απόφασης η ενίσχυση στη περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται ή παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος 

αυτής εντόκως από την ηµεροµηνία ανάκλησης της απόφασης στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της 
παραγράφου 1 και α’ και β΄ της παραγράφου 2. 

 
4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1 χρονικού περιορισµού, 
επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης, το σύνολο ή µέρος της 
ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στην απόφαση ένταξης της 
επιχείρησης. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου θα οριστικοποιηθεί το 
σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 
 

15.  Απόφαση Ολοκλήρωσης Έργων  

 
Η απόφαση ολοκλήρωσης εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων περιλαµβάνει το σύνολο των ολοκληρωµένων έργων της πράξης, τα οποία έχουν 
παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Η απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία των ολοκληρωµένων έργων ανά περιφέρεια, 
όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη, τελικό 
προϋπολογισµό και καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη, καθώς και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης. 
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16.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

16.1. Εξέταση Τήρησης Υποχρεώσεων ∆ικαιούχων 

 
� Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της 

τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και ενηµερώνει 
σχετικά τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών &ι ∆ικτύων. (Αναλυτική διαδικασία παρακολούθησης µετά την 
ολοκλήρωση των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑΝ ΙΙ επενδύσεων. Παράρτηµα XV 

� Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µια δεκαετία µετά την ολοκλήρωση 
των έργων. 

� Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην 
Απόφαση Ένταξης/Υπαγωγής και στις διατάξεις του παρόντος. Συµπληρωµατικά των δεσµεύσεων 
που αναλαµβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 
Κανονισµού 1083/2006, ο δικαιούχος επενδυτής υποχρεούται στη διασφάλιση ότι εντός τριών (3) 
ετών από την ολοκλήρωση της πράξης, η εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σηµαντική 
τροποποίηση: 
α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει αδικαιολόγητο 
πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα. 
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδοµής είτε από τη 
παύση της παραγωγικής δραστηριότητας. 
� Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των δικαιούχων των 

ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά µε διοικητική επαλήθευση βάσει των υποβληθέντων από το 
δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδοµένων.  

� ∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, τη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων ή κάθε αρµόδιο Όργανο του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

� Ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων έχει το δικαίωµα διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά και 
στοχευµένων επανελέγχων µετά την ολοκλήρωση κάθε έργου. 

 
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει: 

� ∆ηµοσιευµένο ισολογισµό ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στην περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµού. 

� Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το καθεστώς ενίσχυσης. 
 

16.2. Επιβολή Κυρώσεων 

 
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τους 
όρους της σύµβασης κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή η έντοκη επιστροφή της καταβληθείσας 
δηµόσιας επιχορήγησης.  
 
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και γίνεται σύσταση 
µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης 
του επενδυτή ο ΕΦΕΠΑΕ ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο (βλ. 
Παράρτηµα XIV) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Έντυπο Υποβολής Πρότασης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α΄ Υπόδειγµα Κειµένου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ B΄ Υπόδειγµα Κειµένου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Μη Επιλέξιµες ∆ραστηριότητες για το παρόν πρόγραµµα – Ορισµός Μη Επιλέξιµων ΚΑ∆ -

NACE 2008 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας ΒΕΠΕ που έχουν ολοκληρωθεί (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ορισµός των ΜΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1998/2006 (DE MINIMIS) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Απόσπασµα των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02. 
Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV IX Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. Πηγές Εύρεσης Νοµοθεσίας για ΑµεΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Ορισµένες Χρήσιµες Επισηµάνσεις για τη Σωστή Υποβολή της Πρότασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κατάλογος Κυριότερων Παραδοτέων για την Υλοποίηση Φυσικού και Οικονοµικού 
Αντικειµένου Ενεργειών και Επιλέξιµων ∆απανών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII Θεσµικό – Κανονιστικό Πλαίσιο Παρακολούθησης µετά την Ολοκλήρωση της Πράξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ∆ιαδικασία Παρακολούθησης των Επενδύσεων µετά την Ολοκλήρωση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV Πίνακας Εταιρειών ΕΦΕΠΑΕ για Πληροφορίες – Σηµεία Προβολής ∆ράσεων Ενισχύσεων 
και Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων στον ΕΦΕΠΑΕ. 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



63 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
ΑΦΜ  
∆ΟΥ  

Β Γ ΕΙ∆ΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
� � 

ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

� � � � � � � 

 
 
1.2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
∆ΗΜΟΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Ο∆ΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 
(e-mail) 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (web site)  
 
 
1.3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Υφιστάµενη θέση εγκατάστασης) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
∆ΗΜΟΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Ο∆ΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΟ GOOGLE MAP  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (web site)  
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1.4 ΕΝΑΡΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑ∆ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(2008) 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑ∆ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ) 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ 
ΚΑ∆) 

 
H έναρξη δραστηριότητας είναι µετά την 1/1/2009: 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 ΣΧΕΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ1 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

 
Αριθµός κλεισµένων ∆ιαχειριστικών Χρήσεων: 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΑΦΜ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΟΛΗ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  
ΝΟΜΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ    (e-mail)  
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΑΦΜ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΟΛΗ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  
ΝΟΜΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
(e-mail) 

 

 

                                                      
1 Ενδεικτικά αναφέρονται: ιδιωτικά έγγραφα, τροποποιήσεις καταστατικών, αποφάσεις  
  Γενικών Συνελεύσεων, συµβολαιογραφικές πράξεις , εγγραφές στο βιβλίο  µετόχων,  
  αποδεικτικά καταβολής φόρου κλπ   
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4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ2 (ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ3 
 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

 

                                                      
2 Ο Πίνακας συµπληρώνεται µόνο για τους εταίρους ή µετόχους που καταλαµβάνουν Ποσοστό ≥ του 25% του µετοχικού κεφαλαίου 
/ εταιρικών µεριδίων / δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης και επαναλαµβάνεται όσες φορές απαιτηθεί. 
3 Αναγράφεται εάν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τον τύπο αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατοµική Επιχείρηση, ΙΚΕ, 
Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
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4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ) Ή ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ/ΟΥΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΜΕΤΟΧΟΣ.4 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ5 
   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ    
∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ    
∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ   
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

 

                                                      
4 Ο Πίνακας συµπληρώνεται µόνο για τις επιχειρήσεις στις οποίες ο φορέας της επένδυσης συµµετέχει ως εταίρος ή µέτοχος µε 
ποσοστό ≥ του 25% του µετοχικού κεφαλαίου / εταιρικών µεριδίων / δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης και επαναλαµβάνεται 
όσες φορές απαιτηθεί. 
5 Αναγράφεται εάν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τον τύπο αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατοµική Επιχείρηση, ΙΚΕ, 
Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
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4.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.6 

 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ 
ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    � 

 
Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε θα συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας όσες φορές απαιτείται ανάλογα µε τον αριθµό των 
επιχειρήσεων µε τις οποίες ο φορέας λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
(Περιγράψτε). 

 

 
 
 
 

                                                      
6 Στην έννοια της ενιαίας οικονοµικής µονάδας περιλαµβάνονται και οι συνεργαζόµενες/συνδεδεµένες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις, (βλ. Παραρτήµατα VI και VII του Οδηγού της Πράξης). 
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5. Πίνακας Επιχορηγήσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 
Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 

οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία 

(από 1-1-2011 και 
µετά) και φορέας 

χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ηµ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ποσό 
δηµόσιας 

χρηµατοδότη
σης που 

αναγράφεται 
στην 

Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότη
σης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 

στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηµατοδότη
σης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

        
        
        

 
 

6. Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες 
επιλέξιµες δαπάνες. 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 

οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία 
(από 1-1-2011και 
µετά) και φορέας 

χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
ένταξης / 
υπαγωγής. 

Ίδιες 
δαπάνες 
που 

απετέλεσαν 
αντικείµενο 
ενίσχυσης 
δυνάµει 
άλλου 

καθεστώτος 

Ποσό 
δηµόσιας 

χρηµατοδότη
σης που 

αναγράφεται 
στην 

Απόφαση 
Ένταξης/υπα

γωγής. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότη
σης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 

στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηµατοδότη
σης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

        
        
        

 
 

7. Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος 
de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΕΝΤΑΞΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ DE 

MINIMIS ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΑΠΑΝΗ Ή ΟΠΟIOΥ∆ΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 
Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση στο οποίο/α 
η επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει πρόταση 

και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ηµ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης 

Ποσό αιτούµενης 
δηµόσιας 

χρηµατοδότησης 

Επωνυµία ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
1.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ  

 

1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
• ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 
• ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΕ ΙΠΠΟΥΣ 
• ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ Τ.Μ. 
• ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ Τ.Μ. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
• Ι∆ΡΥΣΗ (πότε, πως, από ποιους, και γιατί ιδρύθηκε). 
• ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (ύψος σε δρχ., χρονική περίοδος πραγµατοποίησης, ένταξη σε αναπτυξιακούς νόµους και 

επενδυτικά προγράµµατα). 
• ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (µεταβολές σε κυριότητα, νοµική µορφή κ.λ.π., επενδύσεις, µετεγκαταστάσεις, 

ανάπτυξη παραγωγής, πωλήσεων, οργάνωσης, αγοράς, εσωτερικές εξελίξεις, συγχωνεύσεις, δηµιουργία 
θυγατρικών εταιριών κ.λ.π.). 

3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (οικονοµική κατάσταση, δυνατότητες, µερίδιο αγοράς, ύψος πωλήσεων, εξαγωγές 

κ.λ.π.). 
• ΠΡΑΣΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
• ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
• ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
• ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ονοµασία, προέλευση, εξάρτηση από εισαγωγές κ.λ.π.). 
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (χαρακτηριστικά, προέλευση, δυνατότητες). 
• ΤΜΗΜΑΤΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 
• ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/Ι∆ΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

• ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. (βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι, επενδυτικά σχέδια, βλέψεις σε 

νέες αγορές, νέα προϊόντα κ.λ.π.). 
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Χώρος παραγωγής   
Ποιοτικός Έλεγχος   
Αποθηκευτικοί χώροι   
Γραφεία    
Άλλο…… 
(αναφέρατε τους χώρους που 
διαθέτει η επιχείρηση) 

  

   
   
Σύνολο   
 
 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ (S/N) 
ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1      
2      
      
      
      
      
      
      

 
 

1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ (S/N) 
ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1      
2      
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
2. 1. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 

2.1.2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 
2.2 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
Αν ΝΑΙ να συµπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες : 
 

2.2.2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 ΕΝΑΡΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΛΗΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 
 
3. ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΚΥΑ  3137/191/Φ.15 -ΦΕΚ 1048/Β’/12) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
ΥΨΗΛΗ 

 
� 

 
ΜΕΣΗ 

 
� 

 
ΧΑΜΗΛΗ 

 
� 
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

(έγγραφα-δικαιολογητικά) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ  
ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του ΓΠΣ 

 
ΝΑΙ    � 

 
ΟΧΙ    � 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Ή 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

 
ΝΑΙ    � 

 
ΟΧΙ    � 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του ΓΠΣ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ 
ΓΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ-ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΒΕΠΕ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΥΠΑΡΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΝΑ 
ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 
(Αναφορά των χαρακτηριστικών της 
υφιστάµενης θέσης που δυσχεραίνουν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την 
αύξηση/όξυνση των οχλήσεων της 
επιχείρησης ως προς το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, την ανάπτυξη 
συνεργασιών που απαιτούν µετεγκατάσταση 
σε νέα θέση,  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

 
 
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο πίνακας συµπληρώνεται ανάλογα µε το είδος των βιβλίων που η επιχείρηση τηρεί  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 

(ΧΡΗΣΗ 2009) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2011 
(ΧΡΗΣΗ 2010) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
(ΧΡΗΣΗ 2011) 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
1. BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Προσδιορισµός θέσης προς µετεγκατάσταση) 
 
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
∆ΗΜΟΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Ο∆ΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  
Ο.Τ.  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Β.Ε.ΠΕ. ή ΕΠ   
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (web site)  
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑ∆ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ  
 
 

Η επιχείρηση θα υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα σε περιοχή ΟΠΑΑΧ: ∆ηλαδή η 
επιχείρηση θα εγκαταστήσει την παραγωγική της δραστηριότητα σε περιοχή ΟΠΑΑΧ; 

ΝΑΙ  � ΟΧΙ   � 
 

 
 Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
Αν ΝΑΙ να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 
 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
Αν ΝΑΙ να συµπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες : 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 ΕΝΑΡΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΛΗΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 

ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
Περιγράφονται αναλυτικά και τεκµηριωµένα τα κάτωθι πεδία  
 
� Συνοπτική περιγραφή της επένδυσης 
� Στόχος επένδυσης  
� Συσχέτιση επένδυσης µε τους στόχους της Πράξης  
� Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της επένδυσης σε σχέση µε τις ανάγκες της επιχείρησης  
� Σύνδεση προτεινόµενων ενεργειών και αναγκών 
� Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
� Οποιοδήποτε χρήσιµο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόµενης επένδυσης 
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Προστίθενται όσες γραµµές απαιτηθούν). 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιγραφή 
δαπάνης Ποσότητα Π/Υ 

Ποσοστό % 
επί της 

Κατηγορίας 
Ενέργειας 

Ποσοστό (%) 
επί του 

συνολικού 
Π/Υ 

1-5 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(max …..Π/Υ) 

 

     

1.1 Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων         

1.1.1 ∆ιαµόρφωση Υποδοµών ΑµεΑ (Ο σηµαίνει ιδια 
µέσα) 

     

1.2 Αγορά – Επέκταση – ∆ιαρρύθµιση Υφιστάµενων 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

        

1.2.1 ∆ιαµόρφωση Υποδοµών ΑµεΑ (Ο σηµαίνει ιδια 
µέσα) 

     

1.3  ∆ηµιουργία ∆ικτύων Παροχής στο Νέο Χώρο 
Εγκατάστασης 

     

1.4 Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις      

1 

1.5 ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου      

 
ΣΥΝΟΛΟ 1 

      

6 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(max …..Π/Υ) 

 

     

6.1. Προµήθεια νέου παραγωγικού εξοπλισµού         

6.2 Προµήθεια νέου βοηθητικού εξοπλισµού         

6.3 Προµήθεια νέου εξοπλισµού µηχανοργάνωσης 
και λογισµικού 

     

6.3.1 ∆ιαµόρφωση Υποδοµών ΑµεΑ (Ο σηµαίνει ιδια 
µέσα) 

     

6.4 Προµήθεια εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου και 
εξοπλισµού εργαστηρίων ποιότητας 

     

2 

6.5 Προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας      

 
ΣΥΝΟΛΟ 2 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιγραφή 
δαπάνης 

Ποσότητα Π/Υ Ποσοστό % 
επί της 

Κατηγορίας 
Ενέργειας 

Ποσοστό (%) 
επί του 

συνολικού 
Π/Υ 

7 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(max …..Π/Υ) 
 

     

7.1 Αποσυναρµολόγηση υπάρχοντος παραγωγικού και 
µη εξοπλισµού από τον υφιστάµενο χώρο 
εγκατάστασης 

        

7.2. Μεταφορά υφιστάµενου παραγωγικού και µη 
εξοπλισµού στο νέο χώρο εγκατάστασης 

        

7.3 Εγκατάσταση υφιστάµενου παραγωγικού και µη 
εξοπλισµού στο νέο χώρο εγκατάστασης 

     

3 

7.4 Μεταφορά πρώτων υλών, έτοιµων και ηµι-έτοιµων 
προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών από τον 
παλαιό στο νέο χώρο εγκατάστασης 

     

     ΣΥΝΟΛΟ 3       

8-9 4. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
(max …..Π/Υ) 

 

     

8.1 Εκπόνηση µελέτης υπαγωγής στη χρηµατοδότηση 
του προγράµµατος 

        

8.2 Παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής 
πρότασης 

        

4 

9 Αναγκαίες µελέτες για την εγκατάσταση της 
επιχείρησης στη νέα θέση 

     

     ΣΥΝΟΛΟ 4       
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ7 
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

1. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 
 
 

  Χώρος εγκατάστασης  
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

2. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 
 
 

 Χώρος εγκατάστασης  
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

3. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 

 
 
 

 Χώρος εγκατάστασης  
 

                                                      
7Οι πίνακες συµπληρώνονται για κάθε δαπάνη ανά κατηγορία και επαναλαµβάνονται όσες φορές 
απαιτηθεί. Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του Οδηγού της Πράξης οι δαπάνες χωρίζονται σε 4 
κατηγορίες οι οποίες είναι: 1.Κτιριακές ∆απάνες 2.Προµήθεια εξοπλισµού, 3. Ενέργειες 
µετεγκατάστασης επιχειρήσεων, 4. Μελετητικές ενέργειες συµβούλων. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 
Α. Ιδιωτική συµµετοχή (ίδια 

κεφάλαια ή/και τραπεζικός 
δανεισµός) 

 50% 

Β. Αιτούµενη Επιχορήγηση  50% 
 ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β)   100% 
 
5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ, ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµεΑ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η επιχείρηση έχει συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο υποδοµές διευκόλυνσης 
πρόσβασης των ΑµεΑ: 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
5.1. ∆ιασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ (µε ένταξη στη χρηµατοδότηση του 
προγράµµατος) 
Τεκµηριώστε τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στην επιχείρηση ή στις 
υπηρεσίες της επιχείρησης, εφόσον αυτό αποτελεί µέρος της επενδυτικής πρότασης. 
 
 
 
Η επιχείρηση δεν έχει συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο υποδοµές διευκόλυνσης 
πρόσβασης των ΑµεΑ. Οι υποδοµές αυτές θα πραγµατοποιηθούν µε ίδιες δαπάνες ή 
υφίστανται. 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
5.2. ∆ιασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ (µε ίδιες δαπάνες) 
Τεκµηριώστε τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στην επιχείρηση ή στις 
υπηρεσίες της επιχείρησης, που θα πραγµατοποιηθούν µε ίδιες δαπάνες (χωρίς ένταξη στη 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος) 
 
 
 
 
 
 

5.3. ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑµεΑ ΠΟΥ ΘΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Ή ΘΑ ΕΧΕΙ Η 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑµεΑ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑµεΑ (ΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ κ.λπ.) 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑµεΑ. 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΑµεΑ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕ…….) ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  
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6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
6.1. Η επιχείρηση έχει συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο την αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
6.2. Η επιχείρηση έχει συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο την αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού µετατροπής καυσίµων σε φυσικό αέριο 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
6.3 Η Επιχείρηση έχει συµπεριλάβει επεµβάσεις που έχουν στόχο την Εξοικονόµηση ενέργειας 
(µόνωση κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, τοποθέτηση κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων ενεργειακής κλάσης Α΄, εγκατάσταση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, καυστήρες 
και λέβητες υψηλής απόδοσης, ανάκτηση θερµότητας από καυσαέρια κ.λ.π.):                                                                     
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
                                                      
 
7.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(S/N) 

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1      
2      
3      

 
 

7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(S/N) 

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1      
2      
3      

 
 

7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Γραφεία, εξοπλισµός γραφείων κ.α.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεµάχια) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1    
2    
3    

 
 

7.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1    
2    
3    
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7.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1    
2    
3    

 
 

7.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Είδος, τύπος, βασικά 
τεχνικά 

χαρακτηριστικά, ισχύς, 
κατασκευαστής, χώρα 

κατασκευής, 
προµηθευτής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΓΙΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1      
2      
3      

 
 
8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Η επιχείρηση είναι M.M.E. σύµφωνα 
µε τον κανονισµό 800/2008 
(ΠΑΡΑΡTΗΜΑ XVI) 

  

2 Αριθµός υφιστάµενων θέσεων 
απασχόλησης   

  

3 Αριθµός θέσεων απασχόλησης που 
εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν µετά 
την υλοποίηση της πράξης   

  

4 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) 

  

5 Συµβολή στην εξοικονόµηση 
ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ    

  

6 Μεταβολή των επιπέδων θορύβου   

 
  

7 Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας  

  

8 Η Επιχείρηση µέσω της πράξης 
συµβάλει στην ανακύκλωση ή στην 
πράσινη επιχειρηµατικότητα  
ή υλοποιεί δράσεις ενσωµάτωσης 
περιβαλλοντικής διάστασης στη 
λειτουργία της 
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9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(∆ιαδικασίες-Μεθοδολογία χρονοδιάγραµµα, κ.λπ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την επιχείρηση 
                                                                                                      -Ο/Η- 

Νόµιµος/η Εκπρόσωπος 
 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Α΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
Ο – Η Όνοµα: 

 
 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα: 
 

 
 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 
 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 
 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος 

Κατοικίας: 
 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ
: 

 

 
Αρ. 

Τηλεοµοιοτύ
που (Fax): 

  
∆/νση 

Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείο

υ 
(Εmail): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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1. Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής πρότασης 

καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης 
είναι ακριβή και αληθή. 

2. Ο επιχειρηµατίας έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος. 
3. Η επιχείρηση έχει υποβάλλει µόνο µία πρόταση στο παρόν Πρόγραµµα. 
4. Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει δεν έχουν 

χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

5. ∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των 
δαπανών, δηλαδή πριν την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του Προγράµµατος. 

6. Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία 
συνδιαλλαγής, ούτε εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση µέρους ή όλου καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης, 
ανεξαρτήτως καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου 
χορήγησης αυτής. 

7. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σηµεία 9,10 
και 11 των Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισµό της 
Προβληµατικής Επιχείρησης.  

8. Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής χρηµατοδότησης έργων από το ΕΓΤΑΑ και 
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το παρόν πρόγραµµα του ΕΤΠΑ. 

9. Οι µέτοχοι του φορέα της επένδυσης δεν διαθέτουν τη γεωργική ιδιότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι στον 
ΟΓΑ (η απαίτηση αφορά στο σύνολο των εταίρων – µετόχων της επιχείρησης) 

10. Η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης,(franchising) δεν αποτελεί κοινοπραξία (άρθρο 2 
παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. 

11. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του ο επιχειρηµατίας συµφωνεί στη δηµοσίευση της επωνυµίας 
της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ 
www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006. 

12. Ο επιχειρηµατίας αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

13. Ο επιχειρηµατίας αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του ή ψευδών 
στοιχείων, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το σύνολο της ληφθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

14. Ο επιχειρηµατίας γνωρίζει ότι αν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία της επιχείρησης πριν την 
πάροδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, 
υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης, που έλαβε στο πλαίσιο της Πράξης 

15. Η επιχείρηση θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία 
(ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές πρόσβασης µέχρι την 
ολοκλήρωση της επένδυσης, όπως οι υποδοµές αυτές περιγράφονται και αναλύονται στο επιχειρηµατικό 
σχέδιο. 

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνονται δαπάνες για την αγορά ακινήτου στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση συµπληρώνονται και τα ακόλουθα: 
16. Το προς αγορά ακίνητο δεν έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη αντικείµενο εθνικής ή 

κοινοτικής επιχορήγησης. 
17. Η χρήση του προς αγορά ακινήτου θα είναι σύµφωνη προς τους σκοπούς του παρόντος 

προγράµµατος, για την περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις διατάξεις περί ΕΤΠΑ. 
18. Το προς αγορά ακίνητο δεν θα χρησιµοποιείται για κατοικία. 
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Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

                                                                                                                       Για την επιχείρηση/ 
 
 
                                                                                                                                -Ο- 
                                                                                                                   Νόµιµος Εκπρόσωπος  
 
 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: B΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε  
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
Ο – Η Όνοµα: 

 
 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα: 
 

 
 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 
 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 
 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος 

Κατοικίας: 
 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ
: 

 

 
Αρ. 

Τηλεοµοιοτύ
που (Fax): 

  
∆/νση 

Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείο

υ 
(Εmail): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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A.1: 

• Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση  ή  

• Η επιχείρηση λειτουργεί ως  «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)»  από κοινού µε 

άλλες επιχειρήσεις . (Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής µονάδας » περιλαµβάνονται 

και οι συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στο Παράρτηµα 6 του παρόντος). Στην περίπτωση αυτή συµπληρώνεται 

υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεµία από τις ως άνω επιχειρήσεις µε τις οποίες 

συνδέεται η αιτούσα : 

 

Πίνακας 5: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική 
µονάδα». 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 

Ο αύξων αριθµός της επιχείρησης µε την 
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται και οι 

συνδεδεµένες/συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις) 

Επωνυµία Επιχείρησης  
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  
Κ.Α.∆. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συµµετοχής 0-100 
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου  

Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου  
Πατρώνυµο Νοµίµου 

Εκπροσώπου 
 

Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου  
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου 

Εκπροσώπου 
Α.∆.Τ. ή Ισοδύναµο 

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου 
Εκπροσώπου 

 

  
 

A.2: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε 
αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι 
συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της 
ενίσχυσης  κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο 
προηγούµενα οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της 
Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 

 
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του 
καθεστώτος de minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 6:  Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 
Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)  

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ 
Μέτρο/ 
∆ράση από 
το/την 
οποίο/α η 
επιχείρηση 
έχει 
αποκτήσει 
έννοµο 
δικαίωµα 
λήψης της 
ενίσχυσης 
(από 1-1-
2011 και 
µετά) και 
φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
αριθµός 
σύµβασης ή 
άλλου 
εγγράφου µε 
το οποίο 
τεκµηριώνεται 
η λήψη του 
έννοµου 
δικαιώµατος. 

Ηµ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
ηµεροµηνία 
λήψης του 
έννοµου 
δικαιώµατος. 

Ποσό δηµόσιας 
χρηµατοδότησης 
που 
αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό ∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότησης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης 
της ενίσχυσης .Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η 
επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο 
προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε 
υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας . Σε κάθε περίπτωση 
για τον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν 
τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων. 
 

A.3: 

• Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες  που η αιτούσα, καθώς και οι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν 
αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης  κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη 
(τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος  

 
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε 
άλλου καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, 
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φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να 
σωρευθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία 
ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση 

 
Πίνακας 7:  Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) 

καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ 
Μέτρο/ 
∆ράση από 
το οποίο  η 
επιχείρηση 
έχει 
αποκτήσει 
έννοµο 
δικαίωµα 
λήψης της 
ενίσχυσης 
(από 1-1-
2011 και 
µετά) και 
φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγής 
ή ηµεροµηνία 
λήψης του έννοµου 
δικαιώµατος  

Ίδιες 
δαπάνες 
που 
απετέλεσαν 
αντικείµενο 
ενίσχυσης 
δυνάµει 
άλλου 
καθεστώτος 

Ποσό δηµόσιας 
χρηµατοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό ∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότησης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

(***) Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης 
της ενίσχυσης 
A.4: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει 
υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί 
µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι 
συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, 
βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, 
αιτούµενη επιχορήγηση). 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε 
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται 
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σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, 
αιτούµενη επιχορήγηση) 

 

Πίνακας 8:  Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή 
ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου 
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για 
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι αιτούµενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση στο οποίο/α 
η επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει 
πρόταση και 
φορέας χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ηµ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης  

Ποσό αιτούµενης 
δηµόσιας 
χρηµατοδότησης  

Επωνυµία ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     
     
     
     
     
     
     
      
     
     

 

• Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου µετά την ένταξη του έργου το 

έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια 

χρηµατοδότηση. 
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Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

 
                                                                                                                                             Για  την 

επιχείρηση / Συνεργασία 
                                                              

                                                                                                                                  -Ο- 
                                                                                                                                   Νόµιµος 

εκπρόσωπος  
 
 
 
 

                                                                                                            (σφραγίδα επιχείρησης, 
στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)  

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV΄ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ∆ – NACE 2008 

 
 
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων όπως ορίζονται 
στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis.  
Ο παρόν κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους 
τοµείς εκτός: 
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου (1)·  
β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης (βλέπε κάτωθι)· 
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από 
τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου 
σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, 
ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και 
λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική 
δραστηριότητα· 

ε)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων· 
στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα κατά την 

έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 
ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες 

χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό 
τρίτων· 

η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: 
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της συνθήκης ΕΚ (που 

παρατίθεται παρακάτω), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας· 
β) «µεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία 

προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 
εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ)  «εµπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, µε εξαίρεση την 
πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές 
επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη 
πώληση· η πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται 
ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

 
Επίσης από τον κλάδο της µεταποίησης, για τις ανάγκες του παρόντος, οδηγού εξαιρούνται και 
δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:  

i) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς 
µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06), και,  

iii) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ Παραρτήµατος Ι,  Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της Συνθήκης 

1 2 
Κλάση της 

ονοµατολογίας  των 
Βρυξελλών  

Είδος εµπορεύµατος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζώα ζώντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 Κρέατα  και βρώσιµα παραπροιόντα σφαγίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 Ιχθείς µαλακόστρατα  και µαλάκια. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

05.04 
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα  ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων 
τοιούτων. 

05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα. Μη 
ζώντα  ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά  ζώντα  και προϊόντα ανθοκοµίας.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι .Φλοιοί  εσπεριδοειδών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφές, τείον και αρτύµατα (µπαχαρικά) εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ∆ηµητριακά προϊόντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιίας ,βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις .Σπέρµατα , σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί. 

Βιοµηχανικά  και φαρµακευτικά  φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΕΧ 13.03 
Πηκτίνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.01 

Λίπη χοίρειον υπό την ονοµασία <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπη, λαµβανόµενα 
διά πιέσεως ή τήξεως. 

15.02 Λίπη βοειδών , προβατοειδών και αιγοειδών , ακατέργαστα  ή τετηγµένα, 
περιλαµβανόµενων και των λιπών των λεγοµένων  πρώτης εκθλίψεως.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.03 

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία <<saindoux>> χοιρείου λίπους 
και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή 
παρασκευή τινός. 

15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα. 
15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη , ακαθάριστα, κεκαθαρµένα ή 

εξηυγενισµένα. 
15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονοµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ΄ουχί 

περαιτέρω  επεξεργασµένα. 
15.13 Μαργαρίνη, αποµίµησης χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη 

παρασκευασµένα. 
15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή 

φυτικών κηρών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστάτων και µαλακίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

17.01 
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκάλαµου, εις στερεάν κατάστασιν. 

17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα µετά 
φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι. 

17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι. 
17.05 Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς κεχρωσµένα 

(περιλαµβανόµενης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως), 
εξαιρουµένων των χυµών οπώρων µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
18.01 

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα. 

18.02 Κελύφη, φλοιοί µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   20 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπώρων και ετέρων φυτών ή µερών φυτών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  22 

22.04 
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη καθ'οιονδήποτε 
έτερον τρόπον, εξαιρέσει της δια προσθήκης  οινοπνεύµατος. 

22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη 
τη  προσθήκη οινοπνεύµατος  (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων). 

22.07 Μηλίτης, απίτης , υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως. 
Ex 22.08 
Ex22.09 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοοµετρικού τίτλου, 
Λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα 1 της 
Συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών 
ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων 
εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών. 

22.10 Όξος εδώδιµων  και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών  ειδών διατροφής. 

Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

24.01 
Καπνός ακατέργαστος  ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 
45.01 

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. 
Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 
54.01 

Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως 
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα 
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων  ή ρακών 
προερχοµένου λίνου). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 
57.01 

Κάνναβις, (Cannabis sativa) ακατέργαστος ,µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, κτενισµένη ή 
άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως 
(περιλαµβανοµένων και των προερχόµενων εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή 
ρακών).  

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  

ΚΥΑ  292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β) 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
1. ΤΟΜΕΑΣ :       ΚΡΕΑΣ 
∆ράση 1.1.: Εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής µε ή 
χωρίς µετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία. 
∆ράση 1.2.: Ίδρυση νέων µονάδων σφαγείων δυναµικότητας µέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές 
περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή (πλην Κρήτης και Εύβοιας). 
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, µονάδων  
τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων .   
∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.  
∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την προστασία της 
δηµόσιας υγείας.  
∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 
∆ράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 
∆ράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) σαν συµπλήρωση µονάδων 
σφαγής συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 
 ∆ράση 1.9.: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών 
θαλάµων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη µεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών 
προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) µε σκοπό τη χονδρεµπορία των προϊόντων.   
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2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 
∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 
γάλακτος.   
∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι 
βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  
∆ράση 2.3.: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος µε απασχολούµενο δυναµικό µικρότερο ή ίσο των 250 
υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω µη πλήρους 
αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο.  
∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων 
γάλακτος. 
∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
∆ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

 
3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  
∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 
∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα 
αυγά.  
∆ράση 3.1.4.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) 
στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.  

 
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
∆ράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνο-σφαγείων µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών 
εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόµενα σφάγια και 
προϊόντα σφαγής.  
∆ράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων πτηνοσφαγείων 
και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόµενα σφάγια και 
προϊόντα σφαγής. 
∆ράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   
∆ράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών. 
∆ράση 3.2.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών – 
κουνελιών κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων µονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.  
∆ράση 3.2.6.: Ίδρυση γραµµών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάµενων πτηνοσφαγείων.  
 
4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασία µελιού. 
∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές – 
νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης 
βιολογικού µελιού. 
∆ράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή 
σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
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Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία επιλεξιµότητας του 
Καν. 797/2004. 

 
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 
∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
∆ράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
∆ράση 5.4.:   Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
 
6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε εγκαταστάσεις 
αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  
∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντήριων δηµητριακών. 
∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων 
δηµητριακών.  
∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης & 
ψύξης. 
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  
∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης 
ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης – 
συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  
∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 
 
7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Α) Ελαιόλαδο 
 
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, 
µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από 
βιολογική πρώτη ύλη.  
∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων 
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.  
∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυµων 
ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.   
∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση 
της δυναµικότητας. 

 
Β)       Άλλα Έλαια  
∆ράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση σποροελαιργείων και 
Βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναµικότητας.    
  
∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις µελών αναγνωρισµένης ΟΕΦ που αφορούν :  
A) Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής 
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών  
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B) ∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας, µε βάση σύστηµα ανάλυσης 
κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι 
σύµφωνη µε τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρµόδια εθνική αρχή.  

 
8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 
∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 
δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 
∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών εγκαταστάσεων 
και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και µείωση του κόστους παραγωγής, 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές 
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] 
και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  
∆ράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για 
την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.  

 
9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 
I. Στο επίπεδο της εµπορίας 

 
∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 
∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής δυναµικότητας 
συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα 
νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  
∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, 
πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: 

 
II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

 
∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λ.π.) 
 
α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 
κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 
λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
την παραγωγή νέων προϊόντων. 
- Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην 
βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.  
β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων   
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µονάδων χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 
• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονης 
τεχνολογίας. 
δ) Αποξηραµένων φρούτων 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης φρούτων 
(δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ). 
 ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής µαρµελάδων και 
γλυκών κουταλιού.  
στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυµοποίησης 
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 
∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά:  

• στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών  
• στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 
∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης υπολειµµάτων 
των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή 
λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 
∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή 
και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, 
παστελιών, snaks κ.λ.π. 
∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 

 
III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 
∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 
γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 
∆ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές περιοχές, για 
λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 

 
ΙV.      Στον τοµέα των Γεωµήλων 
∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, 
συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης 
γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

• προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 
• άλλα νέα προϊόντα  

∆εν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο παρόν µέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του Τοµέα που 
υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή προαναγνωρισµένες από τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής 
Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα 
Παραγωγών). Κατ’ εξαίρεση δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια:  
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• Στα Νησιά Αιγαίου και Ιουνίου µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους.  
• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού 

µεγαλύτερου ή ίσου ( > ) από 500.000€.  
 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 
∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 
υφισταµένων µονάδων. 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) από 
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  

 
11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
∆ράση 11.1.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής πλήρων 
τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, οι οποίες θα εφαρµόσουν 
HACCP .  
∆ράση 11.2.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων τυποποιηµένων 
µειγµάτων ζωοτροφών.   
∆ράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την µερική κάλυψη των αναγκών 
ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, µε 
δυνατότητα εγκατάστασης µικρού παρασκευαστηρίου.  
∆ράση 11.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών µε 
δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου µόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.  
∆ράση 11.5.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που 
θα εφαρµόσουν HACCP.  
∆ράση 11.6.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής   ζωοτροφών 
οικιακών ζώων  και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  

 
12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης 
σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών. 
∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: Ως προϊόντα ποιότητας  είναι αυτά που καθορίζονται από τους 
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, 
καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΠΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2012) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Κερατέας ΑΤ ΒΙΟΠΑ 
2. Άνω Λιοσίων ΑΤ ΒΙΠΑ 
3. Σχιστού ΑΤ ΒΙΠΑ 
4. Θεσσαλονίκης ΚΜ ΤΕΧΝ 
5. Θεσσαλονίκης ΚΜ ΒΙΠΕ 
6. Έδεσσας ΚΜ ΒΙΠΕ 
7. Κιλκίς ΚΜ ΒΙΠΕ 
8. Σερρών ΚΜ ΒΙΠΕ 
9. Κάτω Γέφυρας ΚΜ ΒΙΠΑ 
10. Κουφαλίων ΚΜ ΒΙΠΑ 
11. Ζερβοχωρίων ΚΜ ΒΙΟΠΑ 
12. Σερρών ΚΜ ΒΙΟΠΑ 
13. Αλεξανδρούπολης ΜΘ ΒΙΠΕ 
14. ∆ράµας ΜΘ ΒΙΠΕ 
15. Καβάλας ΜΘ ΒΙΠΕ 
16. Κοµοτηνής ΜΘ ΒΙΠΕ 
17. Ξάνθης ΜΘ ΒΙΠΕ 
18. Καβάλας ΜΘ ΒΙΟΠΑ 
19. Ορεστιάδας ΜΘ ΒΙΟΠΑ 
20. Σαπών ΜΘ ΒΙΟΠΑ 
21. Κοζάνης ∆Μ ΒΙΠΕ 
22. Φλώρινας ∆Μ ΒΙΠΕ 
23. Καστοριάς ∆Μ ΒΙΠΑ 
24. Κοζάνης ∆Μ ΒΙΟΠΑ 
25. Ιωαννίνων ΗΠ ΒΙΠΕ 
26. Πρέβεζας ΗΠ ΒΙΠΕ 
27. Θεσπρωτίας ΗΠ ΒΙΟΠΑ 
28. Βόλου-κύρια ΘΕ ΒΙΠΕ 
29. Βόλου-παράρτηµα ΘΕ ΒΙΠΕ 
30. Καρδίτσας ΘΕ ΒΙΠΕ 
31. Λάρισας ΘΕ ΒΙΠΕ 
32. Βόλου ΘΕ ΒΙΟΠΑ 
33. Αστακού ∆Ε ΒΙΠΕ 
34. Πατρών ∆Ε ΒΙΠΕ 
35. Γλαύκου Πάτρας ∆Ε ΒΙΟΠΑ 
36. Θίσβης ΣΕ ΒΙΠΕ 
37. Λαµίας ΣΕ ΒΙΠΕ 
38. Άµφισσας ΣΕ ΒΙΟΠΑ 
39. Χαλκίδας ΣΕ ΒΙΟΠΑ 
40. Ηρακλείου ΚΡ ΒΙΠΕ 
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41. Αγ. Νικολάου ΚΡ ΒΙΟΠΑ 
42. Ανώπολης ΚΡ ΒΙΟΠΑ 
43. Ρεθύµνου ΚΡ ΒΙΟΠΑ 
44. Χανίων ΚΡ ΒΙΟΠΑ 

45. Καλαµάτας-Μελιγαλά ΠΕ ΒΙΠΕ 
46. Καλαµάτας-Σπερχογείων ΠΕ ΒΙΠΕ 
47. Τρίπολης ΠΕ ΒΙΠΕ 
48. Κεφαλλονιάς ΙΜ ΒΙΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 
800/2008)  

 
Άρθρο 1 
Επιχείρηση 
 
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή 
οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα. 
 
Άρθρο 2 
Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζονται τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
 
1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR. 
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατοµµύρια EUR. 
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια EUR. 
 
Άρθρο 3 
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 
χρηµατοοικονοµικών ποσών 
 
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη επιχείρηση 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
2. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά 
την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη 
επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 3, το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης 
(κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το 
ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 
µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την οικεία επιχείρηση: 
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών 
προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business 
angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της 
επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1.250.000 EUR 
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού 
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης 
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια EUR και λιγότερο από 
5.000 κατοίκους. 
3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις ακόλουθες 
σχέσεις: 
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης 
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β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που 
έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας 
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει 
συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των 
µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
 
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. Συνδεδεµένες 
θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών 
προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το 
σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές. 
Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη ή κατάντη της 
σχετικής αγοράς. 
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα 
ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού. 
5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης 
ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν 
επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να 
υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε 
περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας 
φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων 
που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις. 
 
Άρθρο 4 
Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος 
αναφοράς 
 
1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 
χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το 
ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους 
έµµεσους δασµούς. 
2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται 
πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας 
της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά 
οικονοµικά έτη. 
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα 
στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 
 
Άρθρο 5 
Ο αριθµός απασχολούµενων 
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Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον 
αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό 
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής 
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των 
ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται: 
α)   οι µισθωτοί 
β)   τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιώνονται µε 
µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο 
γ)   οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες 
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης 
µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των 
αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 
Άρθρο 6 
Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης 
 
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού 
απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης. 
2.  Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός των 
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα 
λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή-εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή 
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει 
ενοποίησης. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της 
εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο 
ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης 
συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100% των στοιχείων των 
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν 
περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης. 
3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την εξεταζόµενη 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Σ’ 
αυτά προστίθεται το 100% των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες, εκτός 
εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την εξεταζόµενη 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. 
Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται 
µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν 
περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό 
που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 
4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που 
συνδέονται µαζί της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1998/2006 (DE MINIMIS) 

 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 , για την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 379 της 
28/12/2006 σ. 0005 - 0010 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006για την εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998 για την εφαρµογή των άρθρων 92 
και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων [1], και ιδίως το άρθρο 2, 
Μετά από δηµοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισµού [2], 
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
(1) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να καθορίσει µε κανονισµό ένα 
ανώτατο όριο κάτω από το οποίο οι ενισχύσεις θεωρούνται ότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 
87 παράγραφος 1 της συνθήκης και συνεπώς δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. 
(2) Η Επιτροπή έχει εφαρµόσει τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και έχει, ειδικότερα, διευκρινίσει σε 
πλήθος αποφάσεων τον ορισµό της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης. Η Επιτροπή προσδιόρισε επίσης την πολιτική της όσον αφορά το ανώτατο όριο µέχρι το οποίο 
µία ενίσχυση θεωρείται ως ήσσονος σηµασίας και ως µη εµπίπτουσα στο άρθρο 87 παράγραφος 1· αυτό 
το έπραξε η Επιτροπή αρχικά στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τον βασικό κανόνα για τις κρατικές 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας [3] και ακολούθως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 
12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας [4]. Με γνώµονα την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του εν λόγω 
κανονισµού και προκειµένου να ληφθούν υπόψη η πορεία του πληθωρισµού και του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος στην Κοινότητα µέχρι και το έτος 2006 καθώς και οι πιθανές εξελίξεις καθ’ όλη την 
περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισµού, κρίνεται σκόπιµη η αναθεώρηση ορισµένων από τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, καθώς και η αντικατάσταση του 
ίδιου κανονισµού. 
(3) Λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών κανόνων που ισχύουν στους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του ενδεχοµένου να πληρούνται στους 
τοµείς αυτούς τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης στην περίπτωση ενισχύσεων των 
οποίων το ποσό είναι µικρότερο από τα ποσά που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, είναι σκόπιµο 
να εξαιρεθούν οι τοµείς αυτοί από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Με βάση την εξέλιξη του 
τοµέα των µεταφορών, ιδίως δε µε βάση την αναδιάρθρωση πολλών δραστηριοτήτων µεταφορών µετά την 
απελευθέρωσή τους, δεν ενδείκνυται πλέον ο αποκλεισµός του τοµέα των µεταφορών από το πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να διευρυνθεί 
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ώστε να καλύπτει το σύνολο του τοµέα των µεταφορών. 
Ωστόσο, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθεί καταλλήλως το γενικό ανώτατο όριο που ισχύει για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά τρόπον ώστε να λαµβάνεται υπόψη το µικρό µέσο µέγεθος των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και στον 
τοµέα της µεταφοράς επιβατών. Για τους ίδιους λόγους, αλλά και προκειµένου να ληφθούν υπόψη η 
πλεονάζουσα ικανότητα που υπάρχει στον συγκεκριµένο τοµέα και οι στόχοι της πολιτικής µεταφορών 
από την άποψη της συµφόρησης του οδικού δικτύου και των εµπορευµατικών µεταφορών, είναι σκόπιµο 
να εξαιρεθεί η χορήγηση ενισχύσεων µε σκοπό την απόκτηση οχηµάτων οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων 
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από επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων. Τούτο δεν θέτει 
εν αµφιβόλω την ευνοϊκή στάση της Επιτροπής έναντι των κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν σε 
καθαρότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήµατα στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών νοµικών πράξεων 
πλην του παρόντος κανονισµού. Με βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου, της 23ης 
Ιουλίου 2002, σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα [5], ο παρών κανονισµός 
είναι σκόπιµο να µην εφαρµόζεται στον τοµέα του άνθρακα. 
(4) Λαµβάνοντας υπόψη τις οµοιότητες µεταξύ της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, 
αφενός, και µη γεωργικών προϊόντων, αφετέρου, ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να καλύπτει και τη 
µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Εν 
προκειµένω, ούτε οι δραστηριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου 
να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, 
συσκευασία των αυγών) ούτε η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποιητικές επιχειρήσεις δεν 
πρέπει να λογίζονται ως µεταποίηση ή εµπορία. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κανονισµού, 
οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις ασχολούµενες µε τη µεταποίηση ή την εµπορία γεωργικών 
προϊόντων πρέπει να παύσουν να υπόκεινται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, της 
6ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας [6]. Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1860/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 
(5) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφανθεί ότι, αφ’ ης στιγµής η Κοινότητα έχει 
θεσπίσει νοµοθεσία για τη συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκεκριµένο γεωργικό 
τοµέα, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου που θα 
µπορούσε να υπονοµεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργάνωση της αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, είναι σκόπιµο να µην υπάγονται στον παρόντα κανονισµό ενισχύσεις των οποίων το ποσό 
καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, αλλά 
ούτε και περιπτώσεις ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας οι οποίες συνοδεύονται από την υποχρέωση 
απόδοσης ενός µέρους της ενίσχυσης σε πρωτογενείς παραγωγούς. 
(6) Ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να µην ισχύει για τις εξαγωγικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
ούτε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα σε βάρος των εισαγόµενων. 
Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπάγονται σε αυτόν οι ενισχύσεις για την χρηµατοδότηση της δηµιουργίας και 
λειτουργίας δικτύου διανοµής σε άλλες χώρες. Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν 
εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε 
µια νέα αγορά. 
(7) Στον παρόντα κανονισµό είναι σκόπιµο να µην υπάγονται οι προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 
την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων [7] λόγω των προβληµάτων που σχετίζονται µε τον 
προσδιορισµό του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης των ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας. 
(8) Από την εµπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι ενισχύσεις που δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών δεν επηρεάζουν το 
εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό 
και συνεπώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών, το προαναφερθέν ανώτατο 
όριο πρέπει να τεθεί στις 100000 ευρώ. 
(9) Τα έτη που λαµβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό είναι τα οικονοµικά έτη που λαµβάνονται ως βάση 
για δηµοσιονοµικούς σκοπούς από την εκάστοτε επιχείρηση στο οικείο κράτος µέλος. Η κρίσιµη τριετία 
πρέπει να εκτιµάται σε κυλιόµενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος 
σηµασίας, να είναι απαραίτητο να καθορίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που 
χορηγούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονοµικού έτους, καθώς και κατά τα προηγούµενα δύο 
οικονοµικά έτη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε ενίσχυση που χορηγείται από ένα 
κράτος µέλος, ακόµη και όταν αυτή χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε πόρους κοινοτικής 
προέλευσης. ∆εν πρέπει να είναι δυνατή η κατάτµηση των µέτρων ενίσχυσης που υπερβαίνουν το όριο 
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που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σε περισσότερα µικρότερα τµήµατα κατά τρόπον ώστε 
τα τµηµατικά αυτά ποσά να εµπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
(10) Σε συµφωνία µε τις αρχές που διέπουν τις ενισχύσεις οι οποίες εµπίπτουν στο άρθρο 87 
παράγραφος 1 της συνθήκης, µια ενίσχυση ήσσονος σηµασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά 
τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό νοµικό καθεστώς. 
(11) Προκειµένου να αποτραπεί η καταστρατήγηση των µέγιστων επιτρεπόµενων τιµών έντασης 
ενίσχυσης που προβλέπονται σε διάφορες κοινοτικές νοµικές πράξεις, δεν πρέπει να υπάρχει σώρευση 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη 
σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση τα 
συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση 
που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
(12) Προς χάριν της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της ορθής εφαρµογής του ανώτατου ορίου για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, είναι σκόπιµο όλα τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν την ίδια µέθοδο 
υπολογισµού. Για να διευκολυνθεί ο υπολογισµός αυτός και σύµφωνα µε τη σηµερινή πρακτική όσον 
αφορά την εφαρµογή του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, τα ποσά των ενισχύσεων που δεν 
έχουν µορφή επιχορήγησης σε µετρητά πρέπει να µετατρέπονται σε ακαθάριστο ισοδύναµο 
επιχορήγησης. Ο υπολογισµός του ισοδύναµου επιχορήγησης για διαφανείς µορφές ενίσχυσης µε 
εξαίρεση τις επιχορηγήσεις και για ενισχύσεις που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις 
προϋποθέτει τη χρήση των επιτοκίων της αγοράς τα οποία ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της 
εκάστοτε ενίσχυσης. Με σκοπό την οµοιόµορφη, διαφανή και ευχερή εφαρµογή των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων, ως επιτόκια της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού πρέπει να 
θεωρούνται τα επιτόκια αναφοράς που καθορίζονται περιοδικά από την Επιτροπή επί τη βάσει 
αντικειµενικών κριτηρίων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο 
∆ιαδίκτυο. Ενίοτε ενδέχεται, ωστόσο, να είναι αναγκαία η προσθήκη πρόσθετων µονάδων βάσης στο 
κατώτατο επιτόκιο µε γνώµονα τις παρεχόµενες ασφάλειες ή τον κίνδυνο που συνδέεται µε τον δικαιούχο. 
(13) Προς χάριν της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αποτελεσµατικής παρακολούθησης, ο 
παρών κανονισµός πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που χαρακτηρίζονται 
από διαφάνεια. Ως διαφανής θεωρείται µία ενίσχυση ως προς την οποία είναι δυνατό να υπολογισθεί εκ 
των προτέρων µε ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίµηση 
κινδύνου. Ένας τέτοιος ακριβής υπολογισµός είναι δυνατός, επί παραδείγµατι, για τις επιχορηγήσεις, τις 
επιδοτήσεις επιτοκίου και τις φοροαπαλλαγές που υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις που 
συνίστανται σε εισφορά κεφαλαίου δεν πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, 
εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς είναι µικρότερο από το ανώτατο όριο που ισχύει για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου 
κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για 
την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις [8] δεν πρέπει 
να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το οικείο καθεστώς παροχής 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων παρέχει κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το ανώτατο 
όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Οι ενισχύσεις υπό µορφή δανείου πρέπει να 
θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας υπό την προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο 
επιχορήγησης έχει υπολογισθεί µε βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης. 
(14) Ο παρών κανονισµός δεν αποκλείει τη δυνατότητα ένα µέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί από ένα 
κράτος µέλος, να µη θεωρηθεί ενδεχοµένως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 
παράγραφος 1 της συνθήκης επί τη βάσει άλλων λόγων πλην αυτών που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό, όπως επί παραδείγµατι στην περίπτωση εισφορών κεφαλαίου, µε το σκεπτικό ότι το εκάστοτε 
µέτρο αποφασίστηκε σε συµµόρφωση µε την αρχή του επενδυτή ελεύθερης αγοράς. 
(15) Είναι απαραίτητη η δηµιουργία ασφάλειας δικαίου για τα καθεστώτα εγγυήσεων τα οποία δεν είναι 
ικανά να επηρεάσουν τις συναλλαγές και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό και σε σχέση µε τα οποία 
είναι διαθέσιµα επαρκή στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση των τυχόν σχετικών 
δυνητικών επιπτώσεων. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισµός πρέπει να µετατρέπει το γενικής ισχύος 
ανώτατο όριο των 200000 ευρώ για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σε ένα ειδικό για την περίπτωση 
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των εγγυήσεων ανώτατο όριο µε βάση το καλυπτόµενο από εγγύηση ποσό του κάθε δανείου για το οποίο 
παρέχεται η εγγύηση. Το υπόψη ειδικό ανώτατο όριο ενδείκνυται να υπολογίζεται µε εφαρµογή της 
µεθοδολογίας βάσει της οποίας εκτιµάται το ποσό κρατικής ενίσχυσης που εµπεριέχεται σε καθεστώτα 
εγγυήσεων προς κάλυψη δανείων χορηγούµενων σε βιώσιµες επιχειρήσεις. Η µεθοδολογία και τα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ειδικού για τις εγγυήσεις ανώτατου ορίου πρέπει 
να αποκλείουν τις προβληµατικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων. Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο πρέπει εποµένως να µην ισχύει ούτε για τις ad hoc 
επιµέρους ενισχύσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στην εφαρµογή συγκεκριµένου καθεστώτος εγγυήσεων, 
ούτε για τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις, ούτε για εγγυήσεις των οποίων η 
υποκείµενη συναλλαγή δεν αποτελεί δάνειο, όπως είναι οι εγγυήσεις για συναλλαγές µε αντικείµενο 
µετοχικό κεφάλαιο. Το ειδικό όριο είναι σκόπιµο να καθορίζεται µε βάση το γεγονός ότι, αν ληφθεί υπόψη 
ένα ανώτατο επιτόκιο (καθαρό επιτόκιο υπερηµερίας) ύψους 13 %, που αντιστοιχεί στο χειρότερο πιθανό 
σενάριο για τα καθεστώτα εγγυήσεων στην Κοινότητα, το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης µιας 
εγγύησης ύψους 1500000 ευρώ µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίδιο µε το γενικό ανώτατο όριο που ισχύει 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Το ποσό αυτό πρέπει να µειωθεί στις 750000 ευρώ για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών. Μόνον εγγυήσεις που 
καλύπτουν ποσοστό µέχρι και 80 % του υποκείµενου δανείου είναι σκόπιµο να υπόκεινται στα εν λόγω 
ειδικά ανώτατα όρια. Μία µεθοδολογία η οποία θα έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή κατόπιν 
κοινοποίησης επί τη βάσει κανονισµού της Επιτροπής για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, όπως π.χ. ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα [9], είναι 
επίσης δυνατό να χρησιµοποιείται από τα κράτη µέλη µε σκοπό τον υπολογισµό του ακαθάριστου 
ισοδύναµου επιχορήγησης που περικλείει µία εγγύηση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκεκριµένη 
µεθοδολογία περιλαµβάνει ρητή πρόβλεψη για το είδος εγγυήσεων και το είδος υποκείµενων πράξεων 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
(16) Κατόπιν κοινοποίησης από κράτος µέλος, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει κατά πόσον ένα µέτρο 
ενίσχυσης που δεν συνίσταται σε επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, εισφορά κεφαλαίου ή µέτρο παροχής 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων οδηγεί σε ένα ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο το οποίο ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, µε αποτέλεσµα να εµπίπτει 
ενδεχοµένως στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
(17) Η Επιτροπή υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως 
δε ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας πληρούν 
τους σχετικούς όρους. Σύµφωνα µε την αρχή της συνεργασίας που διατυπώνεται στο άρθρο 10 της 
συνθήκης, τα κράτη µέλη οφείλουν να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτής της αποστολής, δηµιουργώντας 
τον αναγκαίο µηχανισµό για να εξασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που 
χορηγούνται βάσει του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο των 200000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
σκόπιµο τα κράτη µέλη, όταν χορηγούν ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, να πληροφορούν την 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση για το ποσό της ενίσχυσης και για το ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος 
σηµασίας, µε παραποµπή στον παρόντα κανονισµό. Πέραν αυτού, πριν από τη χορήγηση τέτοιων 
ενισχύσεων το εκάστοτε κράτος µέλος πρέπει να φροντίζει να λαµβάνει από την οικεία επιχείρηση 
δήλωση σχετικά µε τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου 
οικονοµικού έτους και κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και να εξακριβώνει προσεκτικά ότι η νέα 
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας. Εναλλακτικά, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξασφάλιση της µη υπέρβασης του 
ανώτατου ορίου µε την τήρηση κεντρικού µητρώου ή, στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων που 
θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, αυτό το τελευταίο µπορεί να καταρτίζει το ίδιο 
καταλόγους δικαιούχων και να απαιτεί από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν τους δικαιούχους για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που τους χορηγούν. 
(18) Η ισχύς του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισµός είναι σκόπιµο να αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007. ∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



 

 

  108 

αριθ. 69/2001 δεν εφαρµοζόταν στον τοµέα των µεταφορών, ο οποίος δεν υπαγόταν έως τώρα στις 
διατάξεις για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, αλλά και λαµβανοµένου υπόψη του πολύ περιορισµένου 
ποσού που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας 
γεωργικών προϊόντων, και εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, ο παρών κανονισµός είναι 
σκόπιµο να εφαρµόζεται στις ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των µεταφορών και στον τοµέα της µεταποίησης και 
εµπορίας γεωργικών προϊόντων. Εξάλλου, η ισχύς του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να έχει 
συνέπειες για τις τυχόν µεµονωµένες ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 69/2001 κατά την περίοδο εφαρµογής αυτού του τελευταίου κανονισµού. 
(19) Λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, και ιδίως της συχνότητας µε την 
οποία είναι γενικά αναγκαία η αναθεώρηση της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις, κρίνεται σκόπιµο να 
περιοριστεί η περίοδος εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση λήξης του παρόντος 
κανονισµού χωρίς παράταση της ισχύος του, πρέπει να παραχωρηθεί στα κράτη µέλη περίοδος 
προσαρµογής έξι µηνών για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισµό, ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 
1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους 
τοµείς, εκτός από: 
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου [10]· 
β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης· 
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, 
όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που 
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· 
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς· 
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, 
ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία 
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα· 
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων· 
στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα κατά την έννοια 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 
ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες χορηγούνται 
σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων· 
η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: 
α) "γεωργικά προϊόντα" τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης ΕΚ, µε εξαίρεση 
τα προϊόντα αλιείας· 
β) "µεταποίηση γεωργικών προϊόντων" κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει 
ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι 
απαραίτητες για την προετοιµασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του 
πώληση· 
γ) "εµπορία γεωργικών προϊόντων" η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη 
πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 
δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από µέρους 
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε 
χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 
Άρθρο 2 
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Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
1. Τα µέτρα ενίσχυσης που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του 
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 
της συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
88 παράγραφος 3 της συνθήκης. 
2. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε µία δεδοµένη επιχείρηση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια δεδοµένη επιχείρηση η οποία 
δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Τα εν λόγω ανώτατα όρια ισχύουν ανεξαρτήτως της 
µορφής της ήσσονος σηµασίας ενίσχυσης ή του επιδιωκόµενου στόχου και χωρίς να έχει σηµασία αν η 
ενίσχυση που χορηγείται από το οικείο κράτος µέλος χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε πόρους 
κοινοτικής προέλευσης. Η κρίσιµη χρονική περίοδος καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό έτος όπως αυτό 
εφαρµόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος µέλος. 
Όταν το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός µέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το 
παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του 
παρόντος κανονισµού, ούτε ως προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος του παρόντος κανονισµού για το συγκεκριµένο 
µέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο 
χρονικό σηµείο. 
3. Το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 εκφράζεται ως επιχορήγηση σε µετρητά. Σε όλες 
τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη 
επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται µε µορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης 
είναι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης. 
Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της 
χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την αναγωγή αυτή και για τον υπολογισµό του 
ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης είναι το επιτόκιο αναφοράς κατά τον χρόνο χορήγησης. 
4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις ενισχύσεις ως προς τις οποίες είναι δυνατό να 
υπολογισθεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς 
να είναι αναγκαία εκτίµηση κινδύνου ("διαφανείς ενισχύσεις"). Ειδικότερα: 
α) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε δάνειο θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας υπό 
την προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης έχει υπολογισθεί µε βάση τα επιτόκια της 
αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης. 
β) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορά κεφαλαίου δεν θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 
γ) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν θεωρούνται διαφανείς 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου παρέχει 
κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας. 
δ) Οι επιµέρους ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη προβληµατικές 
επιχειρήσεις λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το καλυπτόµενο από την 
εγγύηση µέρος του υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει το 
1500000 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι επιµέρους ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων 
σε µη προβληµατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών λογίζονται 
ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του 
υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις 750000 ευρώ ανά 
επιχείρηση. Αν το καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του υποκείµενου δανείου ισοδυναµεί µόνο µε ένα 
συγκεκριµένο µέρος του παραπάνω ανώτατου ποσού, γίνεται δεκτό ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο 
επιχορήγησης της εγγύησης αντιστοιχεί σε ίδιο µέρος του εφαρµοστέου ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η εγγύηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80 % του υποκείµενου δανείου. Ένα 
καθεστώς εγγυήσεων θεωρείται επίσης διαφανές εφόσον i) πριν από την έναρξη εφαρµογής του 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



 

 

  110 

καθεστώτος, η µεθοδολογία που ισχύει για τον υπολογισµό του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης 
των εγγυήσεων έχει γίνει δεκτή κατόπιν κοινοποίησής της στην Επιτροπή δυνάµει άλλου κανονισµού που 
έχει εκδοθεί από την Επιτροπή και αφορά θέµατα κρατικών ενισχύσεων· και ii) η εγκεκριµένη µεθοδολογία 
περιλαµβάνει ρητή πρόβλεψη για το είδος εγγυήσεων και το είδος υποκείµενων πράξεων που ανακύπτουν 
στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
5. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που 
καθορίζεται µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
Άρθρο 3 
Παρακολούθηση 
1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να χορηγήσει ενίσχυση ήσσονος σηµασίας σε δεδοµένη επιχείρηση, 
την ενηµερώνει γραπτώς για το πιθανό ποσό της (σε όρους ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) και 
για το γεγονός ότι θεωρείται ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, µε ρητή παραποµπή στον παρόντα κανονισµό 
και µε αναφορά του τίτλου του και των στοιχείων δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που µία ενίσχυση ήσσονος σηµασίας χορηγείται σε περισσότερες 
επιχειρήσεις βάσει συγκεκριµένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαµβάνουν διαφορετικά ποσά 
ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος, το οικείο κράτος µέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω 
υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το πάγιο ποσό που αντιστοιχεί στο µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, το πάγιο ποσό 
λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρείται το ανώτατο που καθορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος µέλος φροντίζει επίσης 
να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή για οποιαδήποτε άλλη 
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας την οποία τυχόν έλαβε κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το 
τρέχον οικονοµικό έτος. 
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγήσουν νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας µόνον αφού εξακριβώσουν ότι 
η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η οικεία 
επιχείρηση έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος και τα 
προηγούµενα δύο οικονοµικά έτη στο υπόψη κράτος µέλος πέραν του ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2. 
2. Εάν ένα κράτος µέλος έχει συγκροτήσει κεντρικό µητρώο ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας το οποίο 
περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν χορηγηθεί 
από οποιαδήποτε αρχή αυτού του κράτους µέλους, παύει να ισχύει η πρώτη υποπαράγραφος της 
παραγράφου 1 από τη χρονική στιγµή κατά την οποία το µητρώο καλύπτει περίοδο τριών ετών. 
Οσάκις ένα κράτος µέλος χορηγεί ενίσχυση επί τη βάσει καθεστώτος εγγυήσεων που προβλέπει την 
παροχή εγγύησης µε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ βάσει εντολής του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων, παύει ενδεχοµένως να ισχύει η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ισχύει το ακόλουθο σύστηµα παρακολούθησης: 
α) το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων καταρτίζει ετησίως, µε βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που 
οφείλουν να του παρέχουν οι χρηµατοοικονοµικοί µεσάζοντες, κατάλογο των αποδεκτών ενίσχυσης και 
του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης που έλαβε ο κάθε αποδέκτης. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων αποστέλλει τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία στο οικείο κράτος µέλος και στην Επιτροπή· 
και 
β) το οικείο κράτος µέλος διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στους τελικούς αποδέκτες εντός τριµήνου 
από την παραλαβή των πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων· και 
γ) τα οικεία κράτη µέλη λαµβάνουν από έκαστο αποδέκτη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το 
συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει ο αποδέκτης δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου ως 
προς έναν ή περισσότερους αποδέκτες, τα οικεία κράτη µέλη λαµβάνουν µέριµνα ούτως ώστε το µέτρο 
ενίσχυσης που οδήγησε στην υπέρβαση του ορίου είτε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή είτε να επιστραφεί 
από τον αποδέκτη. 
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3. Τα κράτη µέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία 
για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισµού. Τα αρχεία που αφορούν επιµέρους 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας πρέπει να 
διατηρούνται επί 10 έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία επιµέρους ενίσχυση 
δυνάµει του καθεστώτος. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τής 
παρέχει, εντός 20 εργάσιµων ηµερών ή εντός µεγαλύτερης περιόδου που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις 
πληροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιµήσει εάν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος 
κανονισµού, ιδίως όσον αφορά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχουν 
χορηγηθεί σε συγκεκριµένη επιχείρηση. 
Άρθρο 4 
Τροποποίηση 
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 τροποποιείται ως εξής: 
α) Στο σηµείο 1, η φράση "µεταποίηση και εµπορία" διαγράφεται. 
β) Το σηµείο 3 διαγράφεται. 
Άρθρο 5 
Μεταβατικές ρυθµίσεις 
1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 
σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα των µεταφορών και σε επιχειρήσεις που 
ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον η εκάστοτε ενίσχυση πληροί 
όλους τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2. Κάθε ενίσχυση που δεν πληροί τους εν λόγω 
όρους αξιολογείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα σχετικά πλαίσια, κατευθυντήριες γραµµές και 
ανακοινώσεις. 
2. Κάθε επιµέρους ενίσχυση ήσσονος σηµασίας η οποία χορηγείται µεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 
και της 30ής Ιουνίου 2007 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 λογίζεται ως 
µη ανταποκρινόµενη στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και συνεπώς 
ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της συνθήκης. 
3. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισµού, κάθε ενίσχυση ήσσονος σηµασίας η 
οποία πληροί τους όρους του µπορεί νοµίµως να χορηγηθεί εντός ενός περαιτέρω εξαµήνου. 
Άρθρο 6 
Έναρξη και διάρκεια ισχύος 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. 
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2006. 
Για την Επιτροπή 
Neelie Kroes 
Μέλος της Επιτροπής 
[1] ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1. 
[2] ΕΕ C 137 της 10.6.2006, σ. 4. 
[3] ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9. 
[4] ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30. 
[5] ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ. 1. 
[6] ΕΕ L 325 της 28.10.2004, σ. 4. 
[7] ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2. 
[8] ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2. 
[9] ΕΕ L 302 της 1.11.2006, σ. 29. 

[10] ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
«…2.1. Έννοια της προβληµατικής επιχείρησης 

 
9. ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι µία 

επιχείρηση είναι προβληµατική κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών, εφόσον δεν 
είναι ικανή, µε δικούς της οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από 
τους ιδιοκτήτες/µέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία, 
χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική 
εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. 

10. Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους προβληµατική, κατά την 
έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν πρόκειται για 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (1), εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της 
κεφαλαίου (2) και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των 
δώδεκα τελευταίων µηνών, ή· β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη 
έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (3), εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του 
κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του 
κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή· γ) ανεξάρτητα από 
τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά 
την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 

11. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 
10, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις 
ενδείξεις µιας προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, 
διόγκωση των αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη 
δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του 
καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
εθνικού δικαίου που τη διέπει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές 
ισχύουν για κάθε ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο τέτοιας διαδικασίας και η οποία επιτρέπει στην 
επιχείρηση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της…».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που αφορά στη 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν: 
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 
- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 
Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη γεωργούς, στις 
περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.  
 
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς  
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι 
στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,  µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε 
τον Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά 
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 
• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 
• Χώροι εστίασης και αναψυχής  
• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες  
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  
• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  
• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των όσων 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 
ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 
 
Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και 
απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 
 
Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 
ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 
επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 
 
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από 
το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 
επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 
 
∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς  
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, όπως ορίσθηκαν 
ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω: 
� Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα 
προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα 
γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 
κατοίκων. 
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� Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  µεταποίηση και τις υπηρεσίες 
από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό 
για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) 
χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού 
προϋπολογισµού 600.000€.  
� Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης, εµπορίου και 
υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.  
 

Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τις περιοχές  ΟΠΑΑΧ ** 

Κ.Α.∆. 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 
10.39.22 Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος 
10.71.1 Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων 
10.72.1 Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής 
10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού 

κακάου και κακάου σε σκόνη 
10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
10.73.1 Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών 

προϊόντων 
10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 
10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισµάτων και ζωµών 

κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων ζωµών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 
11.01.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 
13.20.1 Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού 
13.20.2 Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων 
13.20.3 Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή 

ασυνεχείς ίνες 
13.20.4 Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και άλλων 

ειδικών υφασµάτων 
13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών 
14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας 
14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας 
14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας 
15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών· άλλων 

δερµάτινων ειδών 
16.10.1 Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης, µε 

πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη εµποτισµένη 
ξυλεία 

16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή 
επιφάνειας·ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια 

16.10.3 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από 
ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας 

16.23.1 Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός από 
τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο 

16.29.2 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής 
17.21.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι. 
20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα 
20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού 
20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών 
20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 
23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 
23.41.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 
23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής 
25.71.11 Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους 
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25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή 
στη δασοκοµία 

25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους 
25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός 
25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειοµηχανές, που είτε 

λειτουργούν µε ρεύµα είτε χωρίς ρεύµα 
28.30.3 Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους 
28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 
28.30.5 Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων 
28.30.6 Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων 

προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική 
28.30.7 Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα 

φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς 
28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων 
28.30.9 Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού· 
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 
31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 
31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους 
31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων 
31.09.92 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών 

και καθισµάτων) 
32.12.1 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 
32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών µουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων 

µε κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων, διαπασών· µηχανισµών για µουσικά κουτιά 
32.20.2 Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων 
47.11.10.05 Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου 
47.25.2 Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.78.89.04 Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης 
95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών 
90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός 

των καλλιτεχνών του θεάµατος 
90.04 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 
93.21 ∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων 
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
96.01 Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 
96.02.11 Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 
96.02.12 Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών 
96.04 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
 
 
Λίστα των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων που υπάγονται στις περιοχές των ΟΠΑΑΧ θα αναρτηθεί στο δικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (http://www.ggb.gr) µε την προκήρυξη της πράξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑµεΑ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία µπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ατόµων µε Αναπηρία «Ε.Σ.Α.µε.Α»,  
Ελ. Βενιζέλου 236, 
Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα 
Τηλ. 210 9949837 
Φαξ 2105238967 
www.esaea.gr 
e-mail: esaea@otenet.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
� Είναι καλό η έντυπη υποβολή της πρότασης(επιχειρηµατικό σχέδιο) να κατατεθεί µέσα σε ένα 

κλασέρ µε επιµέλεια (συµπληρωµένο έντυπο µε τα δικαιολογητικά) προκειµένου να διευκολυνθεί το 
έργο της αξιολόγησης της πρότασης.  

� Θα πρέπει να µελετηθεί σωστά ο Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος Σε τυχόν απορίες µε 
διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του όπως παρατίθενται στο σχετικό 
παράρτηµα του παρόντος.  

�  Να είστε αναλυτικοί, σαφείς, επεξηγηµατικοί και τεκµηριωµένοι στη συµπλήρωση των στοιχείων 
που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση και στο προτεινόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

� Προσοχή στις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες. Εφ’ όσον δεν είστε σίγουροι επικοινωνήστε µε τα 
στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και του ΥΑΑΥΜ∆ για να λάβετε σχετική απάντηση. 

� Τα στοιχεία και οι πίνακες που θα συµπληρωθούν θα πρέπει να συµφωνούν µε τα δικαιολογητικά 
που θα κατατεθούν, ιδιαίτερα δε για τα οικονοµικά στοιχεία και την απασχόληση. 

� Οι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές και µε σαφή περιεχόµενο για όλες τις δαπάνες όπως 
περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 

� Αποφύγετε την υποβολή χρονοδιαγραµµάτων τα οποία δεν είναι πιθανόν να τηρηθούν καθώς και 
υπεραισιόδοξων στόχων.  

� Σε περίπτωση επιλογής εξωτερικού συµβούλου να υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία µαζί του 
όπως και µε όλα τα αρµόδια στελέχη της επιχείρησής σας.  

�   Επιλέγετε δαπάνες τις οποίες έχετε πραγµατική ανάγκη. Γενικότερα δεν υποβάλλουµε επιχειρηµατικό 
σχέδιο κάνοντας «κακή χρήση» της επιχορήγησης. 

�   ∆είτε προσεκτικά τα κριτήρια αξιολόγησης προκειµένου να έχετε µία ολοκληρωµένη εικόνα για το 
επιχειρηµατικό σχέδιο που θα υποβάλλετε.  

�  Να προβαίνετε σε προσεκτική έρευνα αγοράς στους προµηθευτές  των ενεργειών και δαπανών του 
υποβαλλόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου . 

�   Προσοχή στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. ∆εν χρειάζεται βιασύνη στη συµπλήρωση των 
πινάκων και των πεδίων που απαιτούνται. Υποβάλλετε την πρόταση µόνον εφόσον είστε σίγουροι 
για το περιεχόµενο αυτής που έχετε συµπληρώσει.  

�    Προτού οριστικοποιήσετε την υποβολή καλό είναι να υπάρξει και µία ακόµη προσεκτική ανάγνωση 
των όσων έχετε συµπληρώσει. Επίσης, προτού υποβάλλετε σε έντυπη µορφή το επιχειρηµατικό σας 
σχέδιο µε τα δικαιολογητικά καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος είναι πλήρης σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

�  Για κάθε πεδίο του εντύπου υποβολής που συµπληρώνεται και απαιτεί τη σχετική τεκµηρίωση 
φροντίστε εφόσον διαθέτετε να υποβάλλεται τα σχετικά στοιχεία στο φάκελο τεκµηρίωσης του 
επιχειρηµατικού σας σχεδίου. 

� Να ενηµερώνεστε από τα αρµόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων φορέων στην 
περιοχή του Νοµού σας για εκδηλώσεις που γίνονται για το πρόγραµµα προκειµένου να 
συµµετάσχετε σε αυτές. 

� Χρησιµοποιείτε τις ιστοσελίδες του ΥΑΑΥΜ∆, της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του 
ΕΦΕΠΑΕ για την απόκτηση του απαραίτητου ενηµερωτικού υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων 
� Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά κατασκευαστικών εργασιών. 
� Οικοδοµική άδεια µε τα συνηµµένα σχέδια ή όποια άλλη µορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από 
τις πολεοδοµικές διατάξεις (π.χ. έγκριση για εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας) ή νόµιµη απαλλαγή είτε 
από Πολεοδοµία είτε µε Υ.∆. θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό 
µέλους του ΤΕΕ. 
� Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα µε  τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το έργο. 
� Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα. 
� Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας µεταγραµµένος στο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές 
επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο 
δεκαπενταετούς διάρκειας πρίν την καταβολή της πρώτης δόσης το οποίο θα είναι µεταγεγραµµένο στο 
βιβλίο µετγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. 
� Συµβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ. Οι συµβάσεις είναι επίσης 
υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ για εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση 
ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης βιοµηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.). 
� Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα. 
� Επιµετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους εργασιών. 
� Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρµόδιο µηχανικό µέλους του ΤΕΕ. 
� ∆ελτία αποστολής υλικών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάθεσης του έργου σε εργολάβο ή σε 
περιπτώσεις αυτεπιστασίας. 
� Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιµολόγησης εργασιών ειδικών εγκαταστάσεων. 
� Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ή του αρµόδιου µηχανικού για την 
ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών. 
 
2. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού 
� Τιµολόγια (και Proforma Ιnvoice σε περίπτωση αγοράς εξοπλισµού από το εξωτερικό), ∆ελτία 
αποστολής, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και αγοράς εξοπλισµού.  
� Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής 
� Για προµήθεια αγοράς εξοπλισµού από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς (πχ. 
Οδικώς, µέσω πλοίου, κ.λ.π,)  CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π. 
� Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο 
serial number του µηχανήµατος  
� Αντίγραφο πιστοποιητικού CE και δήλωση συµµόρφωσης συνοδευόµενα µε τεχνικό φάκελο του 
µηχανήµατος. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από 
τον προµηθευτή απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους. 
� Εξοπλισµός σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών αριθµών (επί του 
εξοπλισµού, από συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια κλπ) και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα 
αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη 
παρακράτησης της κυριότητας. 
� Αντίγραφο σύµβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην αγορά εξοπλισµού µέσω 
Leasing σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο 
του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 
επένδυσης. Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η επιχείρηση µε τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου της, θα πρέπει να προσκοµίσει για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών τα 
απαραίτητα παραστατικά (µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κλπ) 
καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα βεβαιώνεται η λύση της σύµβασης και ότι η 
κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των 
δαπανών αγοράς παγίων µε Leasing θα γίνει µόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάµεσα και 
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υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από το ∆ικαιούχο και την εγγραφής 
τους στο βιβλίο παγίων του ∆ικαιούχου. 
 
Ειδικότερα για τις δαπάνες προµήθειας Φ/Β συστηµάτων και γενικότερα εξοπλισµού ΑΠΕ 
χρειάζεται να προσκοµισθούν περαιτέρω: 
 
� Άδεια εργασιών µικρής κλίµακας αφόσον απαιτείται  
� Θεωρηµένη σύµβαση αυτοπαραγωγού µε τη ∆ΕΗ αφόσον απαιτείται 
 
3. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού  
� Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς και αγοράς λογισµικού 
� Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής 
� Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για 
την άδεια χρήσης 
� Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών παραµετροποίησης και 
εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραµετροποίηση δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής 
εργασιών. 
� Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο 
serial number του λογισµικού. 
� Λογισµικό σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών αριθµών και να 
συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση για το 
καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της κυριότητας. 
 
4. ∆απάνες ενεργειών µετεγκατάστασης 
Για τις δαπάνες που αφορούν στην µετεγκατάσταση και ειδκότερα στην αποσυναρµολόγηση του 
υπάρχοντος παραγωγικού και µη εξοπλισµού, την µεταφορά αυτού και την εγκατάστασή του στο νέο 
χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης καθώς και για τη µεταφορά των πρώτων υλών, έτοιµων και 
ηµιέτοιµων προϊόντων καθώς και των βοηθητικών υλών από τον παλαιό προς το νέο χώρο εγκατάστασης 
της επιχειρήσης απαιτούνται: 
� Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. παραστατικά των ενεργειών  
� Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ του παρέχοντος τις ανωτέρω υπηρεσίες και της 
επιχείρησης νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ. 
 
5. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν): 
� Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. παραστατικά συµβουλευτικών υπηρεσιών 
� Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ συµβούλου και επιχείρησης νοµίµως θεωρηµένη από την 
αρµόδια ∆ΟΥ. 
 
6. Έλεγχος δαπανών ΑµεΑ 
Ελέγχεται η ύπαρξη δαπανών ΑΜΕΑ, πού είτε υλοποιήθηκαν µέσω της επένδυσης, είτε τις διέθετε η 
επιχείρηση και είχαν υλοποιηθεί σε προγενέστερο της επένδυσης χρόνο. 
Οι δαπάνες ΑΜΕΑ ελέγχονται µόνο κατά τον τελικό έλεγχο, όχι κατά τον ενδιάµεσο.  
Ως προς τις προδιαγραφές συνήθως λαµβάνουµε υπόψη τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 
κατασκευή δηµόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ.( 
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 
 
Για το φυσικό αντικείµενο επισηµαίνεται ότι : 
�     Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 
επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά 
(τιµολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται 
αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που τιµολογούνται και να 
είναι σε συµφωνία µε τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού αντικειµένου στην αντίστοιχη σύµβαση και 
τις σχετικές προσφορές. 
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� Τα όργανα ελέγχου του αρµόδιου ΕΦ∆ κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου µπορούν να 
ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και 
την πλήρη συµµόρφωση µε τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης.  
� Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οµάδων ελέγχου, έχοντας επιτόπου 
παρουσία (τουλάχιστον του Υπευθύνου του Έργου που θα οριστεί στη σύµβαση) και παρέχοντας κάθε 
δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου. 
� Τα ιδιωτικά συµφωνητικά θα πρέπει να είναι : 
α) θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ  
β) εξοφληµένα στο σύνολο τους πριν την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών ανεξαρτήτως του 
εγκεκριµένου ποσού στη σύµβαση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που θα υποβληθεί είναι 
µικρότερο ή µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στο ιδιωτικό συµφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση 
από τα δύο µέρη τότε θα προσκοµίζεται λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού ή Υ.∆ µε γνήσιο της 
υπογραφής και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη 
οικονοµική ή οποιασδήποτε µορφής απαίτηση  
 
Οικονοµικό Αντικείµενο 
Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική φορολογική νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα κατά 
περίπτωση (π.χ. καρτέλες προµηθευτών, καρτέλες ταµείου, καρτέλες λογαριασµών, εξοφλητικές 
αποδείξεις, extrait, ΤΠΥ, ∆Α, Τ∆Α, παραστατικά µεταφοράς από εξωτερικό, θεωρηµένα ισοζύγια, κ.λ.π.) 
για την τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης του Οικονοµικού Αντικειµένου. 
Επισηµαίνεται ότι στα παραδοτέα του οικονοµικού αντικειµένου περιλαµβάνονται και τα παραδοτέα που 
αφορούν στην εξόφληση των δαπανών. 
 
Στις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
� Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του 
προµηθευτή προς την επιχείρηση ή έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών κ.λ.π. 
� Στα πλαίσια του ελέγχου του οικονοµικού αντικειµένου, θα πρέπει να πιστοποιείται η εξόφληση των 
αναγραφόµενων στα παραστατικά δαπανών, οπότε αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
� Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία/ΑΦΜ του προµηθευτή, να περιγράφονται 
αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι συµβατή µε την ανάλυση του φυσικού 
αντικειµένου στην αντίστοιχη σύµβαση) και οι ποσότητες (ή διάρκεια υπηρεσιών).  
� Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί σειράς 
(serial numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο 
των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. 
� Ειδικά για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση οι 
κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) ή αδειών χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer 
numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. 
� Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εµφανή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα των δαπανών που 
εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εµφανείς ή να µπορούν να 
εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ. 
�  Για όλες τις πληρωµές της επιχείρησης να υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις από τους προµηθευτές. 
� Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικά µε την 
λογιστική παρακολούθηση των πράξεων.  
� Οι δικαιούχοι οφείλουν να εγγράφουν  υποχρεωτικά στο µητρώο παγίων τον αποκτούµενο 
εξοπλισµό/λογισµικό καθώς και τις εργασίες για τις δαπάνες των κτηριακών επεµβάσεων και 
εγκαταστάσεων. 
� Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονοµικού αντικειµένου κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου (να είναι σαφής και διαχωρίσιµη κάθε δαπάνη µέχρι 
επιπέδου Κατηγορίας ∆απανών για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προµηθευτών). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 
ΘΕΣΜΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 
Θεσµικό Πλαίσιο- Κανονιστικά Κείµενα 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006. 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006. 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1828/2006. 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1081/2006 
• Κανονισµός (ΕΚ) 1998/2006 (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). 
• Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε 2004 /C/244/02  

• Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013. 

• Ν. 3614/07  (ΦΕΚ 267Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 153Α), 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΧΙV: 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει την  παρακολούθηση  της τήρησης  των υποχρεώσεων των ∆ικαιούχων  µετά 
την ολοκλήρωση  της επένδυσης. 
 
Η διαδικασία θα υποστηριχθεί ηλεκτρονικά, µέσω ειδικής εφαρµογής η οποία θα σχεδιαστεί και θα 
υποστηρίζεται-συντηρείται από τη ΜΟ∆ ΑΕ.  
Στην εν λόγω εφαρµογή, µέσω κωδικού, θα έχει πρόσβαση και η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και η ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ για 
παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. 
Η εν λόγω δήλωση θα συµπληρώνεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 1-6 έως 30-6 εκάστου έτους 
και για πέντε (5) έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 
Η διαδικασία θα υλοποιείται σε 7 βήµατα, ως εξής: 
 
ΒΗΜΑ 1ο : Η επιχορηγούµενη επιχείρηση, µέσω του Νοµίµου Εκπροσώπου ή άλλου προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου, υποβάλλει υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στον  ΕΦΕΠΑΕ  
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καµιά µεταβολή   για την 
οποία οφείλει να τον ενηµερώσει .  
Οι µεταβολές  για τις οποίες πρέπει  να ενηµερώσει  αφορούν: 

� Στη διατήρηση ή µη της επένδυσης        
� Στην υπάρχουσα απασχόληση       
� Στη διατήρηση σε ισχύ τυχόν αναγκαίων σηµάτων, πιστοποιητικών κ.τ.λ.  
� Στην τήρηση ειδικών όρων της Απόφασης Υπαγωγής (π.χ. Μετ. Κεφ. απασχόληση κλπ.) . 
� Στην τήρηση των ειδικών όρων για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού σε µειονεκτική θέση, 

µέχρι και ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 

Η δήλωση  αυτή  υποβάλλεται  µεταξύ  1ης  και  30ης  Ιουνίου  εκάστου έτους και για 5 έτη µετά την 
ολοκλήρωση της επένδυσης.  Περιέχει, µε διακριτό τρόπο, τα κρίσιµα σηµεία πιθανών αλλαγών στην 
επένδυση, και ο δικαιούχος θα τοποθετείται υποχρεωτικά σε καθένα από τα σηµεία αυτά, ενώ θα του 
παρέχεται και ένα πεδίο κειµένου, όπου θα εξηγεί τυχόν αλλαγές, καθώς και η δυνατότητα αποστολής 
συνηµµένων εγγράφων-δικαιολογητικών. 
 
ΒΗΜΑ 2ο : Έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία για την µη υποβολή δηλώσεων από υπόχρεους.  
Η ενηµέρωση θα γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής (30 Ιουνίου) 
µε σχετικό µήνυµα-λίστα στον υπολογιστή του αρµόδιου χειριστή. 
 
ΒΗΜΑ 3ο : Έγγραφη ή ηλεκτρονική επικοινωνία  µε τις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δήλωση, µε την 
οποία θα τίθεται ρητή προθεσµία για υποβολή (π.χ. 10 ηµερών) και προειδοποίηση για ένταξη των 
επιχειρήσεων αυτών σε σύστηµα τακτικού επιτόπιου έλεγχου σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. 
 
ΒΗΜΑ 4ο : Επιτόπιος έλεγχος στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης – Έκδοση σχετικής απόφασης 
ελέγχου. 
 
ΒΗΜΑ 5ο : Σύνταξη έκθεσης ελέγχου και επιβολή «ποινής» στις περιπτώσεις επιβεβαίωσης µη τήρησης 
των υποχρεώσεων, η οποία δύναται να είναι επιστροφή εντόκως του συνόλου ή µέρους της ληφθείσας 
επιχορήγησης µε όρους που θα καθορίζονται στην απόφαση επιβολής «ποινής», κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
 
ΒΗΜΑ 6ο : ∆ειγµατοληπτικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος των επιχειρήσεων που υπέβαλαν 
∆ήλωση.  
Η υπηρεσία παρακολούθησης θα ελέγχει το αξιόπιστο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, µέσω των κάτωθι 
παραστατικών που θα προσκοµίζει η ελεγχόµενη επιχείρηση : 
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� Μηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Έντυπο Ε3) 
� Οριστική ∆ήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7), όπου προβλέπεται απασχόληση 

ως στόχος διατήρησης 
� Ενηµερωµένο Μητρώο Παγίων (σελίδα παγίων επένδυσης) όπου θα αναγράφονται και απλά 

στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισµού (π.χ. ηµέρες λειτ. το παρελθόν έτος, ποσότητες παραγωγής 
η επεξεργασίας κλπ. ). 

� Αντίγραφα Πιστοποιητικών (επικαιροποιηµένα) που χρηµατοδοτήθηκαν 
� ∆ελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης (∆ΒΚ), από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 3ης κατηγορίας 

(Ν.858/1979). Συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία 
παρακολούθησης. 

� Άλλα στοιχεία. 
 
ΒΗΜΑ 7ο ∆ειγµατοληπτικός επιτόπιος έλεγχος σε σταθµισµένο δείγµα επιχειρήσεων που υπέβαλαν  
∆ήλωση.  
Η στάθµιση γίνεται µε βάση την αρχή ότι ο αριθµός των επιτόπια ελεγχόµενων επενδύσεων θα είναι της 
τάξεως του 20% του αριθµού επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν διοικητικά. (κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις 
αυτές δε θα συµπίπτουν µε όσες υπέστησαν διοικητικό έλεγχο). 
 
Εάν από τους έλεγχους προκύψουν αποκλίσεις, η υπηρεσία παρακολούθησης δύναται να προβεί σε: 

� Συστάσεις συµµόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα  
� Ενεργοποίηση διαδικασίας επιστροφής µέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, µε όρους που 

θα καθορίζονται στη σχετική απόφαση. 
 
 
Μοντέλο διοικητικών και επιτόπιων έλεγχων  

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

Πράξης 

% διοικητικά 
ελεγχόµενων 
επιχειρήσεων  

Αριθµός 
διοικητικά 

ελεγχόµενων 
επιχειρήσεων - 

(max) 

(%) επιτόπια 
ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων(ως 
ποσοστό αυτών που 

ελέγχθηκαν 
διοικητικά)  

Αριθµός 
Ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων – 
επιτόπια (Min) 

0-1000 20% 0-200 0-60 
1001 – 5000 10% +400  

30% 
+120 

ΣΥΝΟΛΟ 600  180 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ           

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Λ.Λαµπριανίδου 40 66100 25210 255160 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ Αγ. Αθανάσιος   66300 25210 69555 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή 7 66100 25210 20650 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Πλ.∆ηµοκρατίας   66200 25220 22225 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λ.∆ηµοκρατίας 307 68100 22510 35848 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λ. ∆ηµοκρατίας 158 68100 25510 80290 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 
∆ΗΜΟΣ 
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 89 68300 25530 26721 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ Πλ. ∆ασείου 18 68200 25520 27875 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΥΦΛΙ ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 5 68400 25540 23180 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΕΡΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 50ου Συντάγµατος 7 68500 25550 24650 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Οµονοίας  50 65403 2510 833964 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆αγκλή  6 & Φιλικής Εταιρίας 6 65403 2510 622420 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου 1 67100 25410 72878 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΑΝΘΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  1 67100 25410 83650 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αποστόλου Σούζου 14 69100 2531035916 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Βασιλέως Γεωργίου 2Β 69100 25310 22831 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Καβείρων 12 69100 25310 81476 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟΥ 4 69100 25310 83767 

            

ΑΤΤΙΚΗ 
          

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Βαλαωρίτου 4 10671 2103620242 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ακαδηµίας 7 10671 210 3604815 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Οµήρου 8 10564 210 3257010 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & ∆ηµητρακοπούλου 2   12134 210 5788150 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΓΓΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Λ. Συγγρού 246 & ∆αβάκη   17672 210 9538040 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΙΓΑΛΕΩ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 265 & Μεγ. Αλεξάνδρου   12244 210 5316203 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σοφ. Βενιζέλου  103 16343 210 9948002 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΛΙΟΝ 
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ) 

Ιδοµενέως 74 & Πολυφίµου   13122 210 2696260 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ∆ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 290 15562 210 6596401 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

Γ. Παπανδρέου 100 & Παπαδιαµάντη 40   14452 210 2853710 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Π. ΦΑΛΗΡΟ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

Αγ. Αλεξάνδρου 8 & Ίριδος 2   17561 2109858480 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Χαλανδρίου 6Α 6Α 15343 2106018041 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Λ. Συγγρού 68 11742 210 3389540 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ



 

  

   126 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθν. Μακαρίου 66 & Κύπρου 2 66 12132 2105785621 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΝΟΙΞΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 

Λ. Μαραθώνος 58 & Αγ. Αθανασίου    14569 210 8004010 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Βασ. Κων/νου 99 19400 210 6620990 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

28ης Οκτωβρίου 28 19300 210 5577240 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

∆ηµ. Λιάκου 3 19300 2105570013 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λουδοβίκου 1 Πλατεία Οδησσού 1 18531 210 4177241 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδησσού 1 18531 210 4227920 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πλ. Ιπποδαµείας 6 18531 210 4100450 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ακτή Μιαούλη 21 18535 210 4100066 

            

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
          

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ   Κουντουριώτη 19 83100 22730 87975 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φιλ. Αργέντη 8 82100 22710 44330 

            

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
          

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Παπαστράτου 53 30100 26410 74500 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓΡΙΝΙΟ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΟΤΣΗ 15 30100 26410 39620 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Μιχαλακοπούλου 58 26221 2610 622714 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Μιχαλακοπούλου 58 26221 2610 277779 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου 1   27100 26210 36895 

            

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
          

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εµµανουήλ Παππά 7 51100 24620 85501 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ 

∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ. Ταλιαδούρη και Φαρδυκάµπου   51100 2462087014 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μητροπόλεως 60 52100 24670 26926 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ           

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Φον-Καραγιάννη 1 50100 24610 24022 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ιωάννου Φαρµάκη 3 50100 24610 41693 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΙΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Κεντρική Πλατεία   50004 24610 98 288 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ- 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

Βασ. Σοφίας 22 50200 24630 82005 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΤΣΟΝΤΖΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τσόντζα 3 50100 24610 42174 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μεγαρόβου 19 53100 23850 22334 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ- 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν. Χάσου 10 & Σ. ∆ραγούµη 10 53100 2385022153 

            

ΗΠΕΙΡΟΣ 
          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ   47100 26810 28728 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΤΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ   47100 26810 21307 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

Κυρά Βασιλικής 13 46100 26650 29482 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

ΕΘ.Αντιστάσεως  52 46100 2665028165 

 
 
 

          

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14   45333 26510 22389 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αβέρωφ 12 45221 26510 59000 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Γ΄ Σεπτεµβρίου 7β 45221 26510 83818 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.- Λ. ΓΡΑΜΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Λ. Γράµµου  49Β 45332 2651033281 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(∆ΟΥΡΟΥΤΗΣ) 

∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Λ. Πανεπιστηµίου   45332 26510 45466 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Πυρσινέλλα 1 45332 26510 83110 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ∆ωδώνης 47 48100 26820 61609 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΡΕΒΕΖΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Λ. Ειρήνης & Μπιζανίου 23 (Παλαιό ΚΤΕΛ)   48100 26820 60285 

            

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
          

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου 1 43100 2441041430 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Παπακυρίτση 4 43200 2444024600 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη   43100 24410 40099 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡΙΣΑ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 58 & ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ   41222 2410 549160 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Βενιζέλου 167 & Κενταύρων   41222 2410 251088 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ. Εµπειρίκου1   41334 2410 669112 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ           

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος 4 38221 2421076894 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ιώλκου 19 & Σωκράτους(ΕΛ.Βενιζέλου) 19 38221 24210 76461 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. (ΒΟΛΟΥ) ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ∆ηµητριάδος 1Α & Ξενοφώντος   38333 24210 76674 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΥ 
(ΙΩΛΚΟΥ) 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ιωλκού 2 & Αργοναυτών 2   2421440951 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Βασίλη Τσιτσάνη 31 43100 2431351557 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ασκπληπιού  3 42100 24310 75017 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ- ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ασκληπιού & Αριστείδου Παππά   42100 24310 21427 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΛΑΤΗ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ Αγράφων & Καραϊσκάκη   42032 24340 71727 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Πλ. Ρήγα Φεραίου   42200 24320 24416 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΙΑΟΥΛΗ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Μιαούλη 3 42100 24310 76100 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ Καραϊσκάκη  29 42031 24330 23100 

            

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
          

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Λοµβάρδου 20 29100 26950 41940 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου 2 49100 26610 39813 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΡΚΥΡΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 2ο Χιλ. Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ   49100 26610 29100 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Λ. Βεργωτή  131 28100 26710 24959 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Ιωάννου Μελά 112 & Μητροπόλεως 1   31100 26450 22381 

            

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
          

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κεντρικής 3 59100 23310 25470 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΡΟΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΕΡΡΙΩΝ 79 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ 79 59100 23310 74710 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Οικισµός Λήδα – Μαρία, Κτίριο Ερµής, 6ο ΧΛΜ 
Χαριλάου Θέρµης 

  57001 2310480000 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΘΕΣ/ΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πολυτεχνείου  27-29 54626 2310 385600 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Εθν. Αντιστάσεως 95 55134 2310 384400 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 4 54625 2310 253140 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 171 54229 2310 312150 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 277 54628 2310 567885 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΛΑΓΚΑ∆Α 301 56430 2310 588750 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ           

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Στενηµάχου 2 61100 23410 24580 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 25ης Μαρτίου 13 58200 23810 26555 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 28ης Οκτωβρίου 9 60100 23510 23211 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εθνικής Αντίστασης 5 60100 23510 30996 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ιωάννη Μεταξά (Πλατεία)   60063 23520-33350 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωστοπούλου 2 62122 23210 99730 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Βασ. Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα   62121 23210 98050 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑ   62400 23250 25040 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Νικηφόρου Φωκά 3 63100 23710 24200 
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ΚΡΗΤΗ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 71202 2810 247033 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γιαµαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου 50 71202 2810302400 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62 Μαρτύρων 54 713 04 2810 264020 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αγία Βαρβάρα   700 03 28940 29100 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη   703 00 28910 25000 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΧΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Κεντρική Πλατεία Αρχανών   701 00 2810 753220 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΣΗΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ Ασήµι Μονοφατσίου   700 16 28930 33000 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Κνωσού   713 06 2810 235662 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Κεντρική Οδός Βιάννου    700 04 28950 23000 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΑΖΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 227 714 14 2810 372150 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 25 Μαρτύρων 78 700 03 28940 42200 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Άγιοι ∆έκα   700 12 28920 32200 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΥΒΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Κόµβος Γουβών   700 14 28970 43340 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΜΠΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Έµπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ.Συνεταιρισµού)   703 00 28950 41166 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
(ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α) 

∆ΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Επισκοπή Ηρακλείου   700 08 2810 772300 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ Ζαρός   700 02 28940 32200 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στρυµώνος & Πελοποννήσου   713 05 2810 373730 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτ. Συνεταιρ.)   700 06 28910 41858 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΚΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Ικάρου 5 713 06 2810 338800 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Λ. Καλέργη & Κόρακα   700 06 28910 33010 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κόσµων 12 712 01 2810 334840 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 
ΚΝΩΣΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Κνωσού 205 714 09 2810 361720 
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. Λ. 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Καλοκαιρινού 195 712 01 2810 247600 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ. ΜΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 161 700 07 28970 29930 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου 98 704 00 28920 27630 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Ηροδότου 146 716 01 2810 302350 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παπαναστασίου 129 713 06 2810 361490 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. Παπανδρέου 28 713 06 2810 335060 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΤΕΛΩΝ  ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ολύµπου 97 & Σόλωνος 97 713 07 2810 361700 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΖΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

∆ηµοκρατίας 7 701 00 2810 744000 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πύργος Μονοφατσίου   700 10 28930 29010 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου   702 00 28920 54010 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελ. Βενιζέλου 116 700 14 28970 29170 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25ης Αυγούστου 19 712 02 2810 302370 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 1 703 00 28910 25080 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 62 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. 62 Μαρτύρων 105 713 04 2810 264320 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Λεωφ. Ικάρου 75 716 01 2810 247340 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. Κνωσσού 212 714 09 2810 215000 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου   704 00 28920 27780 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου 30 702 00 28920 54030 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ∆ηµοκρατίας 19 700 14 28970 26060 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ακτή Κούνδουρου 17 721 00 28410 22231 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(Βενιζέλου) 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη   721 00 28410 90420 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λασθένους 39 722 00 28420 90440 
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΤΑΝΟΥ  ∆ΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ Παλαίκαστρο   723 00 28430 29250 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΡΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΡΙΤΣΑ   720 51 28410 91140 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ Κεντρική Πλατεία Ζίρου   720 59 28430 91290 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ 
ΓΙΑΛΟΥ 

Μακρύς Γιαλός   720 55 28430 29590 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Εθνικής Αντίστασης 1 724 00 28410 90890 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Τζερµιάδο   720 52 28440 89080 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 6 β 72300 28430 29850 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(Κούνδουρου) 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ρούσου Κούνδουρου 58 721 00 28410 91480 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ∆ηµοκρατίας 33 722 00 28420 90450 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Παναγούλη 2 & ∆ηµοκρατίας 5 723 00 28430 29940 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εµµανουήλ Πορτάλιου 23 741 00 28310 55604 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εµµ. Πορτάλιου 28 741 00 28310 21760 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Πέραµα   740 52 28340 20700 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν. Καζαντζάκη 5 741 00 28310 21810 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Λ. 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Λ. Κουντουριώτου 75 741 00 28310 21035 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
(ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ) 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πικατώρου 2 741 00 28310 21980 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 73104 2821045349 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 102 731 00 28210 49310 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΗ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αναγνώστου Γογονή 54 731 35 28210 36770 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΥΒΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ Καλύβες   730 03 2825083190 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός   730 05 2821036960 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α. Παπανδρέου  12-14 731 34 2821047010 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός (Κόµβος Σκινέ - Βατόλακου)   730 05 28210 83520 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
∆ΗΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Βρύσσες   730 07 28250 83050 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ελ Βενιζέλου 28-32 731 32 28210 25500 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ηρ.Πολυτεχνείου Κίσσαµος   734 00 28220 83350 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Κολυµβάρι   730 06 28240 83390 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. Ο∆ΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κισσάµου 112 731 31 28210 83290 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Παλαιοχώρα   730 01 28230 83060 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Πλατανιάς   730 14 28210 83780 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Πλάτανος Κισσάµου   734 00 2822083150 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΟΥ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ Πλατεία Σούδας 38 732 00 28210 23580 

            

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
          

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Πλατεία Αγ. Αντωνίου   85102 22440 29040 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Πλατεία Ελευθερίας   85103 22410 52833 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Ηρακλειδών  1 85101 22410 94350 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αλ. ∆ιάκου 1 85105 22410 86290 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΜΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 46 85200 22430 50901 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ ∆ωδεκανήσου & Χάλκης   85302 22420 91450 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ηµοκρατίας & Ακροπόλεως   85700 22450 29040 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΣΟY ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Φρυ   85800 22450 42730 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 51 85100 22410 80600 

ΑΔΑ: ΒΕ26Φ-ΖΟΞ
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ΡΟ∆ΟΥ 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΩΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΩ Κοραή & Μητροπόλεως   85300 22420 20280 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡ∆ΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΛΙΝ∆ΙΩΝ Λάρδος   85109 22440 29240 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΙΨΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Λιµάνι   85001 22470 41300 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΡΟY ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Πλ. Αγίου Νικολάου   85300 22470 22421 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΝΙΣΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράκι - Νίσυρος   85303 22420 48900 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΠΑΤΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Πλατεία Σκάλας   85500 2247033370 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΡΟ∆ΟΥ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ Πλ. Ακαδηµίας   85100 22410 38600 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΡΩΝΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Σορωνή   85106 22410 98180 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΜΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αιγιαλός   85600 22460 71332 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΗΛΟY ∆ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Λιβάδια   85002 22460 70704 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΕΤ.Α.Π. 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ) 

∆ΗΜΟΣ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Αγ. Νικολάου  6 84100 22810 82346 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΗΛΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Καρόδροµος   84800 22870 28210 

            

 
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

          

 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ Κορίνθου 23 Πλατεία ∆ερβενακίων 23 21200 27510 67216 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΑΥΠΛΙΟ ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 5 21100 27520 47001 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ Βασ. Γεωργίου Α΄ 6   21200 27510 69272 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 25ης Μαρτίου και Πανός  21 22100 2710 227141 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'   22100 2710 221488 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 28ης Οκτωβρίου  23 22100 2710 238287 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ερµού 2 20100 27410 24464 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Παναγή Τσαλδάρη 4   20001 27410 50316 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΙΑΤΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αράτου 5 20200 27420 20972 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ερµού 3 20100 27410 84477 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Λ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Λεωφ. Αθηνών 31 31 20100 2741071799 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΟΥΤΡΑ 
ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Λεωφ. Επιδαύρου   20100 27410 34289 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 49 20500 27460 23255 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

∆ΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Παναγή Τσαλδάρη 33 20401 27430 24145 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ Σοφικό Κορινθίας   20004 27410 93331 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ Νικηταρά 13 20008 27420 99355 

 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

          

 
 
Σηµείο Υποβολής 

∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Ξανθάκη 3 23200 27330 22279 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ-ΣΠΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  57 23100 2731021680 
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πλατεία 23ης Μαρτίου   24100 27210 62200 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 2 & ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ   24100 27210 63730 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2   24100 27210 88130 

  
 
 

          

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
          

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΒΑΕΠΑΕ) ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ∆ιοικητήριο 4ος όροφος Φίλωνος  35-39 32100 22613 50322 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΘΗΒΑ ∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ∆ίρκης 20 32200 22620 89630 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ Κουτσοπετάλου 1 32100 22610 28281 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ 14 32100 22610 89863 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Οινόφυτα   32011 22620 53153 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ Λ. Χαϊνά 2ος όροφος 93 34100 22210 26626 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ Βενιζέλου 12 34100 22210 86452 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΑΛΚΙ∆Α ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ∆ούνα 5 34100 22210 88822 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΙΒΕΡΙ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ Βράκα 10 34500 22230 29780 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου 143 34006 22290 39000 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ Αρεθούσης 245 34100 22210 74570 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ Ιωάννου Ρώσου 29 34002 22210 55832 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ Βενιζέλου 12 34100 22210 82200 
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ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΣΤΙΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου 9 34200 22260 56080 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ιωαν. Κότσικα 20 34001 22240 22835 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΑΡΤΑΚΗ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΡΤΑΚΗΣ 

Εθν. Αντιστάσεως 53 34600 22210 61808 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΣΤΥΡΑ ∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ Α΄ Παραλιακός   34015 22240 31710 

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΨΑΧΝΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων 12 34400 22280 25096 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Νικολάου Τσιαµπούλα 5 36100 22370 80036 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καραϊσκάκη 1 36100 2237021307 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γ. Γεννηµατά 15 35100 2231067498 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Όθωνος 3 35100 22310 22112 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Πλατεία Ελευθερίας 3 35100 22310 67011 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ 
          

Σηµείο Υποβολής ∆ήµος ∆ιεύθυνση Αριθµός ΤΚ Τηλέφωνο 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Γιδογιάννου 7 33100 22650 28697 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Γιδογιάννου 3 33100 22650 79281 
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