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ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 
 
 
 
 
 

 

Σέηινο Δπεμάγεζε 

πγρξεκαηνδνηνχκελν ΝΏΕ 

ΒΠ Κσδηθφο ΏΝΣΏΓΧΝΣΕΚΟΣΔΣΏ 

Άμνλαο Κσδηθφο 03 

Βέδνο Ώμηνιφγεζεο πγθξηηηθά 

Δκεξνκελέα Ϋλαξμεο Τπνβνιάο 15/04/2013 

Δκεξνκελέα Λάμεο Τπνβνιάο 31/05/2013 

Πεξένδνο Τπνβνιάο 1,5 κάλεο 

Δκεξνκελέα Ϋλαξμεο Ώμηνιφγεζεο 1/6/2013 

Δκεξνκελέα ιάμεο Ώμηνιφγεζεο 30/9/2013 

Πεξένδνο Ώμηνιφγεζεο 4 κάλεο 

Δκεξνκελέα Έλαξμεο Βπηιεμηκφηεηαο Ώπφ ηελ εκεξνκελέα πξνδεκνζέεπζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, άηνη 14/12/2012 

Δκεξνκελέα ιάμεο Βπηιεμηκφηεηαο 31/3/2015 

Σέηινο πξνθάξπμεο  
«ΜεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» 

Πνζφ € 10.000.000 

Καζεζηψο Βλέζρπζεο Καλνληζκφο (ΒΚ) αξ.1998/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο Αεθεκβξένπ 2006 (EL 
L 379/28.12.2006) πνπ αθνξΪ ζηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 & 88 ηεο 
ζπλζάθεο ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο (de minimis aid), 

ΣνκΫαο ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

Πεξηγξαθά ΑξΪζεο Δ ΑξΪζε ζηνρεχεη ζηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κΫζα απφ ηε 
δεκηνπξγέα νηθνλνκηψλ θιέκαθαο, γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ζα 
κεηεγθαηαζηαζνχλ δεδνκΫλνπ φηη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε νξγαλσκΫλνπο ρψξνπο 
θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ νριάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ησλ 
πξνβιεκΪησλ πνπ αληηκεησπέδνπλ νη εγθαηεζηεκΫλεο εληφο αζηηθνχ ηζηνχ ά ζε 
Ϊιιεο αθαηΪιιειεο πεξηνρΫο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο.  

Σχπνο Βλέζρπζεο Βλέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο 

Βέδνο Βλέζρπζεο Βπηρνξάγεζε επΫλδπζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΜΖΔΧΝ 

ΑΔ Ώξρά ΒιΫγρνπ: Βζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά νληφηεηα, 
ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ηελ αξρά πηζηνπνέεζεο, 
ε νπνέα νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα θΪζε Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξαµµα θαη 
εέλαη ππεχζπλε γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο νπζηαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο 
δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ. 

ΑκεΑ Άηνκα κε αλαπεξέα. Ο φξνο αλαθΫξεηαη ζε Ϊηνκα κε θηλεηηθά ά/θαη 
αηζζεηεξηαθά αλαπεξέα (πξνβιάκαηα φξαζεο θαη αθνάο) ά/θαη 
ςπρηθά/λνεηηθά/γλσζηηθά θ.ιπ. αλαπεξέεο 

ΑλΪθηεζε Δ επηζηξνθά ησλ αρξεσζηάησο ά παξαλφκσο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ απφ ηνλ 
ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηέα. 

ΑΠΙ Ώξρά Πηζηνπνέεζεο: Βζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά θνξΫαο, 
πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα ηελ πηζηνπνέεζε θαηαζηΪζεσλ 
δαπαλψλ θαη αηηάζεσλ πιεξσκάο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Βπηηξνπά ησλ ΒΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθάο ζην 
πιαέζην Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪµµαηνο πνπ Ϋρεη ζπγθεθξηκΫλνπο 
µεηξάζηµνπο ζηφρνπο θαη πεξηιακβΪλεη νκΪδα πξΪμεσλ νη νπνέεο ζρεηέδνληαη 
κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηάησο ΚαηαβιεζΫλ Πνζφ ΚΪζε δαπΪλε ζηελ νπνέα δελ αληηζηνηρεέ έζεο αμέαο παξαδνζΫλ πξντφλ, Ϋξγν ά 
ππεξεζέα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο ά απφθαζεο κε ηελ 
νπνέα αλαιάθζεθε ε ππνρξΫσζε ηεο δαπΪλεο. 

ΓΑ Αηαρεηξηζηηθά Ώξρά: Βζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά δεκφζηνο 
ά ηδησηηθφο θνξΫαο, πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο µΫινο γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ 
Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪµµαηνο. 

Γεκφζηα ΓαπΪλε ΚΪζε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξΪμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ αξρψλ ά ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηα πιαέζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 
ηακεέσλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο, θαζψο θαη θΪζε παξφκνηα δαπΪλε. ΚΪζε 
ζπκκεηνρά ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξΪμεσλ θνξΫσλ ά 
ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµΫα, µέαο ά πεξηζζνηΫξσλ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ 
αξρψλ ά θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµΫα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγέα 
2004/18/EΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 31εο 
Μαξηένπ 2004, πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ 
ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ λνεέηαη σο παξεκθεξάο 
δαπΪλε. 

Γεκνζηνλνκηθά Γηφξζσζε Δ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο Κνηλνηηθάο θαη Βζληθάο ζπκκεηνράο ζε 
Ϋλα Ϋξγν ά πξΪμε, ζην πιαέζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζάο ηνπ απφ ηα 
ΒπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνέα εέλαη αλΪινγε 
ηεο παξΪβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Αεκφζηνο ά ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξΫαο ά επηρεέξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 
Ϋλαξμε ά ηελ Ϋλαξμε θαη πινπνέεζε πξΪμεσλ. ηα πιαέζηα ησλ θαζεζηψησλ 
ελέζρπζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο, νη δηθαηνχρνη εέλαη δεκφζηεο ά 
ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκΫλν Ϋξγν θαη ιακβΪλνπλ δεκφζηα 
ελέζρπζε. 

ΔΔ Βπξσπατθά Έλσζε 

Eπξ. Δπηηξνπά Βπξσπατθά Βπηηξνπά 

Δ.Π. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνέν ππνβΪιιεηαη απφ ην Τπνπξγεέν 
Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ Βπηηξνπά θαη ην νπνέν 
θαζνξέδεη µηα αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά µε ηε ρξάζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ 
πξνηεξαηνηάησλ, πνπ ζα επηηεπρζεέ µε ηε ζπλδξνµά ελφο Σαµεένπ ά, ζηελ 
πεξέπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ΒπηρεηξεζηαθΪ 
ΠξνγξΪκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «ΠεξηβΪιινλ θαη αεηθφξνο αλΪπηπμε 
2007-2013», µε ηε ζπλδξνµά ηνπ Σαµεένπ πλνράο θαη ηνπ ΒΣΠΏ. 
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ΔΠ Βπηρεηξεκαηηθφ ΠΪξθν 

ΔΠΑΔ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα-Βπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΠΑ Βζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΏλαθνξΪο: Σν Ϋγγξαθν πνπ θαηαξηέδεηαη απφ ην 
Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηΪινγν µε ηελ Βπηηξνπά ησλ 
Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (εθεμάο Βπηηξνπά) θαη ην νπνέν απνηειεέ κΫζν 
αλαθνξΪο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Βπξσπατθνχ Σακεένπ 
Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο (ΒΣΠΏ), ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακεένπ (ΒΚΣ) 
θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Βηδηθά Τπεξεζέα Αηαρεέξηζεο ηνπ ΒΠ «Ώληαγσληζηηθφηεηα-
Βπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ 

ΒλδηΪκεζνο ΦνξΫαο Αηαρεέξηζεο, σο νξέδεηαη ζην Ν.3614/07 (Ϊξζξν 4 παξ. 
4γ): ΚΪζε δεκφζηνο ά ηδησηηθφο θνξΫαο ά ππεξεζέα, ε νπνέα ελεξγεέ ππφ ηελ 
επζχλε δηαρεηξηζηηθάο αξράο ά αξράο πηζηνπνέεζεο, θαη εθηειεέ θαζάθνληα γηα 
ινγαξηαζκφ κηαο ηΫηνηαο αξράο ζε ζρΫζε µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ 
πξΪμεηο. Χο ελδηΪκεζνο θνξΫαο δηαρεέξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεέ λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαένπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα, ά αλαπηπμηαθά 
αλψλπκε εηαηξεέα ΟΣΏ, κεηΪ απφ δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη ν νπνένο, 
κεηαμχ Ϊιισλ, πξΫπεη λα πιεξνέ θαη ηηο παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο: α) λα Ϋρεη 
θεξεγγπφηεηα θαη λα παξΫρεη εγγπάζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπ γηα ηε 
δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ηνπ  πνπ ζα ηνπ αλαηεζεέ, β) λα δηαζΫηεη 
εκπεηξέα ζηνλ ηνκΫα πνπ αθνξΪ ην αληηθεέκελν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ά ηκάκαηφο 
ηνπ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν ελδηΪκεζνο θνξΫαο επηιΫγεηαη κεηΪ απφ 
δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα, απαηηεέηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλΪζεζεο. Δ ζχκβαζε 
αλΪζεζεο ππνγξΪθεηαη κεηαμχ ηεο νηθεέαο δηαρεηξηζηηθάο αξράο θαη ηνπ 
ελδηΪκεζνπ θνξΫα δηαρεέξηζεο. 

ΔΦΔΠΑΔ 
ΒλδηΪκεζνο θνξΫαο δηαρεέξηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 
Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο 2007-2013 (ΒΠΏΝ ΕΕ) 

€ Βπξψ 

Ιδησηηθά ζπκκεηνρά 
Βέλαη ην πνζφ πνπ θαηαβΪιιεη ν Αηθαηνχρνο ζπλνιηθΪ γηα ηελ πινπνέεζε ελφο 
ππνΫξγνπ θαη ππνινγέδεηαη σο ην Ϊζξνηζκα έδηαο ζπκκεηνράο θαη δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρά 
Σν πνζφ πνπ θαηαβΪιιεη εμ ηδέσλ (ρσξέο δαλεηζκφ) πφξσλ Ϋλαο Αηθαηνχρνο γηα 
ηελ πινπνέεζε ηνπ ππνΫξγνπ  

ξγαλν ΔιΫγρνπ ξγαλν νξηδφκελν απφ ην ΤΠΟΕΏΝ γηα ηελ δηεμαγσγά ηεο πηζηνπνέεζεο ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ  ζε ζπγθεθξηκΫλεο θΪζεηο 
πινπνέεζεο ηνπ ππνΫξγνπ. 

Παξαηππέα ΚΪζε παξΪβαζε δηΪηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ ε νπνέα πξνθχπηεη απφ 
πξΪμε ά παξΪιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ε νπνέα δεκηψλεη ά ελδΫρεηαη λα 
δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο, µε ηνλ 
θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπΪλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Αεκνζέσλ Βπελδχζεσλ 

ΠξΪμε/Δξγν ΔΠΑΔ Έξγν ά νκΪδα Ϋξγσλ πνπ επηιΫγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ νηθεένπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ά κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηάξηα πνπ 
θαζνξέδνληαη απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ Ϋλαλ ά 
πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Ϊμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνέν ζρεηέδνληαη. 

Πξνρξεκαηνδφηεζε πξνγξΪκκαηνο   Αηαδηθαζέα, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ν ΏλΪδνρνο  αλαιακβΪλεη πξνζσξηλΪ ηελ 
θαηαβνιά ηεο Αεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζε Αηθαηνχρνπο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, 
ζε πεξέπησζε πνπ απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά εληνπέδεηαη θαζπζηΫξεζε ζηε 
ξνά πφξσλ απφ ην ΠΑΒ  

ΠΚΔ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Βληζρχζεσλ: χζηεκα πνπ ζα αλαπηχμεη θαη 
ζα εγθαηαζηάζεη ν αλΪδνρνο  γηα ηελ εθαξκνγά θαη παξαθνινχζεζε ησλ 
εληζρχζεσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηεέ, ην νπνέν ζα εέλαη πιάξσο πξνζβΪζηκν ζηελ 
ΏλαζΫηνπζα Ώξρά. 

ΑΔ πιινγηθά Ώπφθαζε Έξγνπ 
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ΓΔ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΒιΫγρνπ 

ΤΠΑΤΓ Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε 
εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνέα πξνζδηνξέδνληαη νη 
βαζηθνέ θαλφλεο ηνπ πζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκΪησλ ηνπ ΒΠΏ. Δ ηζρχνπζα εέλαη ε 14053/ΒΤ 1749/27.03.08 (ΦΒΚ 
540 ΐ) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Τ.Ώ 43804/ΒΤΘΤ 2041 (ΦΒΚ 
1957/ΐ/09.09.09) 

ΤΑΑΤΜΓ Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο Σν Τπνπξγεέν ά ε ΠεξηθΫξεηα ά ε Ννκαξρηαθά Ώπηνδηνέθεζε, ν νπνένο Ϋρεη ηελ 
επζχλε απφδνζεο ησλ πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ά ζηνλ ελδηΪκεζν θνξΫα 
δηαρεέξηζεο ζηελ πεξέπησζε πξΪμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

ΦνξΫαο ηεο ΔπΫλδπζεο/ΦνξΫαο 
πινπνέεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθάο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαέζην ησλ 
θαζεζηψησλ ελέζρπζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο. 
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ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Ο παξψλ Οδεγφο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο «ΜεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. 
θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» ζπληΪρζεθε ιακβΪλνληαο ππ’ φςηλ ην θΪησζη λνκνζεηηθφ πιαέζην: 
 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1080/2006 γηα ην Βπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο θαη γηα ηελ 
θαηΪξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1783/1999. 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1083/2006 πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ην Βπξσπατθφ Σακεέν 
Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηελ 
θαηΪξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1260/1999 (ηδηαέηεξα ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 16 γηα ηελ 
πξφβιεςε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΏκεΏ)). 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1828/2006 γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΒΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιένπ πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ην Βπξσπατθφ 
Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ην 
Βπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο.  

 Καλνληζκφο (ΒΚ) αξ.1998/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο Αεθεκβξένπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) 
πνπ αθνξΪ ζηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζάθεο ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 
(de minimis aid), φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην παξΪξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
απηφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε δεδνκΫλε 
επηρεέξεζε δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ ζε πεξένδν ηξηψλ εηψλ (ά 
100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ). Βπέζεο ηνλέδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 παξ. 5 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ. 1998/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο Αεθεκβξένπ 2006 (EL L 
379/28.12.2006), απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο κε Ϊιιεο θξαηηθΫο 
εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε απηά πξνθχπηεη Ϋληαζε ελέζρπζεο 
κεγαιχηεξε απφ απηάλ πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα δεδνκΫλα εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε 
θαλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα ά απφθαζε πνπ Ϋρεη εθδψζεη ε Βπξσπατθά Βπηηξνπά. 
Χο «δεδνκΫλε επηρεέξεζε» λνεέηαη κηα εληαέα νηθνλνκηθά νληφηεηα, ε νπνέα πεξηθιεέεη κηα εληαέα 
νξγΪλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ, πνπ Ϋρνπλ ηαρζεέ ζηε δηαξθά εμππεξΫηεζε 
νξηζκΫλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβΪλεη Ϊιιεο επηρεηξάζεηο φπσο ε νκΪδα ά 
ν φκηινο επηρεηξάζεσλ κε θνηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηφζν πξηλ ηελ Ϋληαμε ηεο πξφηαζεο 
ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο φζν θαη θαηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 Ν.1650/1986 (ΦΒΚ/Ώ160/1986) «Γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε 
ηνλ Ν.3010/2002 (ΦΒΚ 91/25-4-2002). 

 Ν.2545/97 «ΐηνκεραληθΫο θαη ΒπηρεηξεκαηηθΫο ΠεξηνρΫο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

 Ν.3614/2007 «Αηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007 – 2013» (ΦΒΚ267Ώ) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3840/2010 (ΦΒΚ 53Ώ),  

 ΤΠΏΤΑ 14053/ΒΤ 1749 (ΦΒΚ 540/ΐ/2008) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Τ.Ώ 43804/ΒΤΘΤ 
2041/2009 (ΦΒΚ 1957 ΐ), 

 Ν. 3982/2011 (ΦΒΚ 143/17-6-2011) «Ώπινπνέεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη 
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πΪξθσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο θαζψο θαη νη 
θαλνληζηηθΫο δηαηΪμεηο απηνχ. 

 
Βπέζεο, ζα πξΫπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηάζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απνξξΫνπλ απφ ηνλ Καλ. (ΒΚ) 
αξηζ. 1828/2006 θαζψο θαη νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 16 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ. 1083/2006 ηεο 
Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα (ΏκεΏ) 
φπσο θαη νη ινηπΫο απαηηάζεηο απηνχ.  
 
Ο παξψλ Οδεγφο Ϋρεη ιΪβεη ππφςε ηνπ : 
 

 ηηο απαηηάζεηο ηεο ηξαηεγηθάο ΜειΫηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ (ΜΠΒ).  

 ηηο απαηηάζεηο ησλ πΫληε πξνγξακκΪησλ (ΒΠΏΒ & πΫληε  ΠΒΠ). 
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 ηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ κε ην Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο (ΒΓΣΏΏ) θαζψο 
ην πξφγξακκα δελ ρξεκαηνδνηεέ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπέπηνπλ ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ 
πξΪμεσλ ησλ Σακεέσλ ΒΣΠΏ, ΒΓΣΏΏ (Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο) θαη 
ΒΣΏ (Βπξσπατθφ Σακεέν Ώιηεέαο), φπσο απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΒΠ «Ώληαγσληζηηθφηεηα 
θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα». Βπηρεηξάζεηο εκπέπηνπζεο ζηα θξηηάξηα απηΪ, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΥ, ρξεκαηνδνηνχληαη, ζηελ παξνχζα θΪζε, απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΒΓΣΏΏ θαη ην 
Πξφγξακκα Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Τπνπξγεένπ Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ. 
Βπηζεκαέλεηαη φηη, ζηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ θαηΪ ηελ πινπνέεζε φηη εληΪρζεθε ζην 
παξφλ Πξφγξακκα επηρεέξεζε εκπέπηνπζα ζηα σο Ϊλσ Κξηηάξηα Αηαρσξηζκνχ, ην Ϋξγν 
απεληΪζζεηαη θαη ε ηπρφλ ρνξεγεζεέζα Αεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε επηζηξΫθεηαη εληφθσο. 

 
2. Σα παξερφκελα κε ην πξφγξακκα απηφ θέλεηξα Ϋρνπλ ηελ κνξθά ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα 
ηελ πινπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ. Δ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεέ 
επηηπρψο ην Ϋξγν, αθνξΪ κε επηζηξεπηΫεο επηρνξεγάζεηο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ. 
 
3. Δ Αεκφζηα ΑαπΪλε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε θαη 
εηδηθφηεξα απφ ην Βπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο (ΒΣΠΏ).  
 
Ώπνζηνιά ηνπ Βπξσπατθνχ Σακεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο εέλαη :  
 
(α) ε ζπκβνιά ζηελ Ϊκβιπλζε ησλ αληζνηάησλ φζνλ αθνξΪ ηελ αλΪπηπμε θαη ην βηνηηθφ επέπεδν 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηε κεέσζε ηεο θαζπζηΫξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκΫλσλ 
πεξηθεξεηψλ θαη  
(β) ε ζπκβνιά ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηΫξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ ζηελ Κνηλφηεηα, ρΪξε ζηελ 
ζπκκεηνρά, ζηελ αλΪπηπμε θαη ζηελ δηαξζξσηηθά πξνζαξκνγά ησλ αλαπηπμηαθΪ θαζπζηεξεκΫλσλ 
πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθά αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ. 

 

1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. & 
ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»  

 
Σν Πξφγξακκα «ΜεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» απνηειεέ κηα 
επηκΫξνπο πξσηνβνπιέα ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 
Αηθηχσλ, ζην πιαέζην ηνπ Β.Π. «Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» (ΒΠ.ΏΝ. ΕΕ) 
πνπ ζπλδΫεηαη κε ηε ΐειηέσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο 
 
Σν Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαιεέ φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβΪιινπλ πξνηΪζεηο γηα Ϋληαμε Ϋξγσλ ζην Πξφγξακκα «ΜεηεγθαηΪζηαζε 
επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ 
ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ νπνένπ νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζΫηνπλ ην πιαέζην εθαξκνγάο ηνπ 
πξνγξΪκκαηνο Ϋσο ηελ νινθιάξσζε ησλ Ϋξγσλ. 
 
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη ε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κΫζα απφ ηε 
δεκηνπξγέα νηθνλνκηψλ θιέκαθαο, γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ, δεδνκΫλνπ φηη ζα 
ιεηηνπξγνχλ ζε νξγαλσκΫλνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ νριάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 
θαη ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ αληηκεησπέδνπλ νη εγθαηεζηεκΫλεο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο εληφο αζηηθνχ 
ηζηνχ ά ζε Ϊιιεο αθαηΪιιειεο πεξηνρΫο ά ζε πεξηνρΫο φπνπ επηβΪιιεηαη ε απνκΪθξπλζά ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3982/2011. 
 
Πην ζπγθεθξηκΫλα, εηδηθνέ ζηφρνη ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη: 
 

 Ώεηθνξηθά δηαρεέξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κΫζσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θΪιινπο. 
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 Βλέζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζηεξέδνπλ ηελ πνηνηηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ 
νηθνλνκέεο θιέκαθαο θαη ζθνπνχ, εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζέα κε δεκφζηνπο ά Ϊιινπο θνξεέο 
παξαγσγάο γλψζεο θαη δηακεζνιαβνχλ γηα ηε κεηαθνξΪ θαη δηΪρπζε ηεο θαηλνηνκέαο. 

 Βλέζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Βλέζρπζε δνκψλ ζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ 
ππνδνράο επηρεηξάζεσλ. 

 Μεέσζε ηεο Ϋληαζεο ηεο ελεξγεηαθάο θαηαλΪισζεο ζε θνξεέο κε πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο. 

 Αεκηνπξγέα πξνυπνζΫζεσλ γηα ελέζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 
απαζρφιεζεο 

 
Tν παξφλ Πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζην Ϊμνλα 3 ηνπ Β.Π. Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα. 
ηφρνο ηνπ Άμνλα 3 εέλαη ε ΐειηέσζε ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη ησλ βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ 
δνκψλ, ππνδνκψλ, κεραληζκψλ θαη εξγαιεέσλ πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ ελδπλΪκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ θαηαλαισηά.  
 
Βηδηθφηεξα πξνβιΫπεηαη ε ελέζρπζε ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 
ζε ΐΕΠΒ, ΐΕΠΏ, ΐΕΟΠΏ, Σερλνπφιεηο ά Ϊιιεο κνξθΫο ΐΒΠΒ πνπ Ϋρνπλ ζεζκνζεηεζεέ θαη νξγαλσζεέ κε 
ην Ν. 4458/65 θαη ηνλ Ν. 2545/97, θαη θαέλνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν πέλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 
V θαζψο θαη ζε ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα (ΒΠ) πνπ Ϋρνπλ ζεζκνζεηεζεέ θαη νξγαλσζεέ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιΫςεηο ηνπ ηξέηνπ κΫξνπο ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΒΚ Ώ΄ 143/17.06.2011).   
 

2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Δ Αεκφζηα ΑαπΪλε ηνπ πξνγξΪκκαηνο αλΫξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 10.000.000 €. Δ Αεκφζηα 
ΑαπΪλε αλαιχεηαη ζε 8.500.000 € (85%) σο Κνηλνηηθά πκκεηνρά απφ ην Βπξσπατθφ Σακεέν 
Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο (ΒΣΠΏ) θαη ζε 1.500.000 € (15%) Βζληθά πκκεηνρά.  
 
Δ Αεκφζηα ΑαπΪλε ρξεκαηνδνηεέηαη  απφ ηα παξαθΪησ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα: 
 
Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεέηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 10.000.000. €  (Αεκφζηα ΑαπΪλε) απφ ηα 
παξαθΪησ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα: 
 
1. Πνζφ 4.000.000 € απφ ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Β(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε 
Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΒΣΠΏ, ζην πιαέζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ 
ΠεξηθΫξεηεο ηεο ΒιιΪδνο (CC1 GR161 PO001) θαζψο θαη ηηο απνθΪζεηο γηα ηηο πΫληε ΠεξηθΫξεηεο 
κεηαβαηηθάο ζηάξημεο ». 

 
Σν πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «ΐειηέσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβΪιινληνο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθάο πξνηεξαηφηεηαο 08 «Άιιεο επελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο».  
 
Σν πξφγξακκα ελαξκνλέδεηαη κε ηνλ Γεληθφ ηφρν βειηέσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο. 
πγρξφλσο, ην πξφγξακκα εμππεξεηεέ ηνλ εηδηθφ ζηφρν ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 πνπ αθνξΪ ηελ 
«ελέζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζηεξέδνπλ ηελ πνηνηηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ νηθνλνκέεο 
θιέκαθαο θαη ζθνπνχ, εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζέα κε δεκφζηνπο ά Ϊιινπο θνξεέο παξαγσγάο γλψζεο 
θαη δηακεζνιαβνχλ γηα ηε κεηαθνξΪ θαη δηΪρπζε ηεο θαηλνηνκέαο». 
 
2. Πνζφ 1.500.000  €  απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθάο πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Β(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΒΣΠΏ (CC1 
GR161PO006). Σν πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Δλέζρπζε ηεο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκέαο θαη ηεο Φεθηαθάο χγθιηζεο» θαη ελαξκνλέδεηαη κε ηνλ 
Γεληθφ ηφρν «ΐειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκέαο κΫζσ ηεο ελζΪξξπλζεο ηεο 
θαηλνηνκέαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγέαο θαη ηεο δηΪδνζεο θαη 
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αμηνπνέεζεο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο». πγρξφλσο ην πξφγξακκα εμππεξεηεέ ηνλ 
εηδηθφ ζηφρν ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 πνπ αθνξΪ ζηελ «Υσξνηαμηθά δηεπζΫηεζε βηνκεραλέαο 
θαη ζπλνδεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ελέζρπζε ηεο πξΪζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 
3. Πνζφ 3.000.000 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο (Κεληξηθά 

Μαθεδνλέα) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Β(2007) 5337 /26-11-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα 
θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΒΣΠΏ (CC1 GR161UPO008). Σν πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζηνλ Ϊμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο 4 «Φεθηαθά χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ΠΚΜ» θαη ελαξκνλέδεηαη 
κε ηνλ Γεληθφ ηφρν «Βλέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ΠεξηθΫξεηαο 
Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο».  

 
4. Πνζφ 500.000 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο (Απηηθά Μαθεδνλέα) 

πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Β(2007) 5337 /26-11-2007 απφθαζε Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά 
ελέζρπζε απφ ην ΒΣΠΏ, (CC1 GR161UPO008). Σν πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζηνλ Ϊμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο 5 «Φεθηαθά χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ΠΓΜ». Βλαξκνλέδεηαη κε 
ηνλ Γεληθφ ηφρν «Αεκηνπξγέα ζπλζεθψλ γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ηεο ηδηαέηεξα ζπλαξηψκελεο κε 
ηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο παξαγσγηθάο βΪζεο θαη πξνζαξκνγά ηεο ζηηο δηεζλεέο απαηηάζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα κε ηνλ πξψην επηκΫξνπο ζηφρν «Αηαθνξνπνέεζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο παξαγσγηθάο 
δνκάο κε ηελ πηνζΫηεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
επηρεηξάζεσλ».  

 
5. Πνζφ 1.000.000 € απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιέαο-ηεξεΪο ΔιιΪδαο-

Ζπεέξνπ (ηεξεΪ ΒιιΪδα) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Β(2007) 5332/26-10-2007 απφθαζε 
Ϋγθξηζεο γηα θνηλνηηθά ελέζρπζε απφ ην ΒΣΠΏ, (CC1 GR161UPO001). Σν πξφγξακκα εληΪζζεηαη 
ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 «Φεθηαθά ζχγθιηζε θαη  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεΪο ΔιιΪδαο» 
θαη ελαξκνλέδεηαη κε ηνλ Γεληθφ ηφρν (Κνξκφ παξεκβΪζεσλ) «ΟινθιεξσκΫλα ΒπηρεηξεκαηηθΪ 
ρΫδηα γηα ππνζηάξημε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ».  

 
 

3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Δ ΑξΪζε «ΜεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» ζα πινπνηεζεέ απφ 
ηε Αηεχζπλζε ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο ηνπ 
Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαζψο θαη απφ ηνλ 
ΒλδηΪκεζν ΦνξΫα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΒΦΒΠΏΒ), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε εθρψξεζεο αξκνδηνηάησλ απφ ηελ ΒΤΑ-ΒΠΏΒ. Οη δχν απηνέ 
θνξεέο ζα ιεηηνπξγάζνπλ σο ΒλδηΪκεζνη Φνξεέο Αηαρεέξηζεο (ΒΦΑ) κε βΪζε ην λνκνζεηηθφ πιαέζην 
πνπ δηΫπεη ηελ πινπνέεζε ηνπ ΒΠΏ.  
ηηο απνθΪζεηο εθρψξεζεο ησλ αξκνδηνηάησλ απφ ηελ ΒΤΑ/ΒΠΏΒ ζα εμεηδηθεπηεέ ν ξφινο θαζελφο εθ 
ησλ δχν ΒΦΑ. 
 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  

 
Σα ζηΪδηα ηεο δηαδηθαζέαο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο εγθξηηηθάο απφθαζεο Ϋληαμεο ζην πξφγξακκα γηα ηελ 
πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ κε ηνπο δηθαηνχρνπο εέλαη ηα παξαθΪησ: 
 
 ΠΡΟΑΔΜΟΊΒΤΔ ΠΡΟΓΡΆΜΜΏΣΟ 
 ΑΔΜΟΕΏ ΠΡΟΚΛΔΔ ΒΚΑΔΛΧΔ ΒΝΑΕΏΦΒΡΟΝΣΟ ΓΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ. 
 Χ ΥΡΟΝΟ ΒΝΏΡΞΔ ΒΠΕΛΒΞΕΜΟΣΔΣΏ ΑΏΠΏΝΧΝ ΟΡΕΓΒΣΏΕ Δ ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΠΡΟΓΖΜΟΙΔΤΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΖΣΟΙ 14/12/2012 . 
 ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΤΠΟΐΟΛΔ ΣΧΝ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΚΏΕ ΦΤΕΚΔ ΤΠΟΐΟΛΔ ΦΏΚΒΛΧΝ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΚΏΕ 

ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΧΝ.  
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 ΒΞΒΣΏΔ, ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ ΐΏΘΜΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΤΠΟΐΏΛΛΟΜΒΝΧΝ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΕ 

ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΣΟΤ ΠΏΡΟΝΣΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟΤ.  
 ΈΝΣΏΞΔ ΣΧΝ ΠΡΟΣΏΒΧΝ. Δ ΒΝΣΏΞΔ ΣΧΝ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΘΏ ΓΕΝΒΕ ΜΒ ΦΘΕΝΟΤΏ ΐΏΘΜΟΛΟΓΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΞΔ 

ΜΒΥΡΕ ΒΞΏΝΣΛΔΒΧ ΣΧΝ ΑΕΏΣΕΘΒΜΒΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΏΝΏ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΟΠΧ ΏΤΣΏ 

ΏΝΏΦΒΡΟΝΣΏΕ ΣΟ ΚΒΦΏΛΏΕΟ 2 ΣΟΤ ΠΏΡΟΝΣΟ ΟΑΔΓΟΤ.  
 ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΑΔΜΟΕΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ ΣΔ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ. 
 ΏΠΟΣΟΛΔ ΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΒΝΣΏΞΔ ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ.  
 

5. ΣΤΠΙΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

5.1. ΔπηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο 

 
Ώ. ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ πξφηαζε πθηζηΪκελεο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο, φπσο 
πξνζδηνξέδνληαη ζηνπο δχν παξαθΪησ πέλαθεο κε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
επηρεέξεζεο πξηλ ηελ 1.1.2009.  
 
ΐ. Γηα ην παξφλ πξφγξακκα σο πθηζηΪκελεο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο νξέδνληαη απηΫο πνπ Ϋρνπλ 
νινθιεξψζεη ηνπιΪρηζηνλ (3) ρξφληα ιεηηνπξγέαο. ΑηαζΫηνπλ ηηο επηιΫμηκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηΫο 
πξνζδηνξέδνληαη ζηνπο πέλαθεο ησλ επηιΫμηκσλ γηα ην πξφγξακκα θιΪδσλ δξαζηεξηφηεηαο, δηαζΫηνπλ 
απνδεδεηγκΫλα 3 νινθιεξσκΫλεο θαη πιάξεηο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο, Ϋρνπλ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο 
δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 1.1.2009 θαη δελ εέλαη πξνβιεκαηηθΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο Ώλαθνέλσζεο ηεο 
Βπηηξνπάο γηα ηηο ΚνηλνηηθΫο Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο φζνλ αθνξΪ ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηε 
δηΪζσζε θαη ηελ αλαδηΪξζξσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξάζεησλ 2004/C 244/02. 

 
Οη νινθιεξσκΫλεο θαη πιάξεηο ρξάζεηο απνδεηθλχνληαη κΫζσ ησλ δεκνζηεπκΫλσλ ηζνινγηζκψλ ησλ 
επηρεηξάζεσλ. ζεο επηρεηξάζεηο δελ ππνρξενχληαη ζηε δεκνζέεπζε ηζνινγηζκψλ ζα πξΫπεη 
αληέζηνηρα λα Ϋρνπλ ππνβΪιεη γηα ηξεηο θνξνινγηθΫο ρξάζεηο ηα απαηηνχκελα Έληππα Φνξνινγέαο 
Βηζνδάκαηνο. 
 
Γ. Δπέζεο, νη επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη Κχθιν Δξγαζηψλ Ϊλσ ησλ 
30.000 € θαηΪ ην ηειεπηαέν νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2012 (ρξάζε 2011) ά Ϊλσ ησλ 100.000 € αζξνηζηηθΪ 
θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε. 
 
Α. ΐαζηθά πξνυπφζεζε γηα ηελ ελέζρπζε ησλ πην πΪλσ επηρεηξάζεσλ εέλαη ε κεηεγθαηΪζηαζά ηνπο 
ζηηο πεξηνρΫο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ V  
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Πέλαθαο 1 ΔπηιΫμηκνη ΚιΪδνη 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΚΑΓ – 

NACE 2008 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 

10,11         

Βηνκεραλέα ηξνθέκσλ θαη πνηψλ. Μφλν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ. 

13         Παξαγσγά θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 

14        Καηαζθεπά εηδψλ Ϋλδπζεο. 

15        Βηνκεραλέα δΫξκαηνο θαη δεξκΪηηλσλ εηδψλ  

16        

Βηνκεραλέα μχινπ θαη θαηαζθεπά πξντφλησλ απφ μχιν 
θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα Ϋπηπια, θαηαζθεπά εηδψλ 
θαιαζνπνηέαο θαη ζπαξηνπιεθηηθάο. 

17         
Υαξηνπνηέα θαη θαηαζθεπά ρΪξηηλσλ πξντφλησλ  

18         Δθδφζεηο θαη αλαπαξαγσγά πξνεγγεγξακκΫλσλ κΫζσλ  

20        Παξαγσγά ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

21     
Παξαγσγά Βαζηθψλ Φαξκαθεηηθψλ Πξντφλησλ θαη 
Φαξκαθεπηηθψλ θεπαζκΪησλ 

22        
Παξαγσγά πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη 
πιαζηηθΫο χιεο. 

23        Παξαγσγά Ϊιισλ κε κεηαιιηθψλ πξντφλησλ  

24       Παξαγσγά βαζηθψλ κεηΪιισλ.  

25     
Καηαζθεπά κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαέξεζε ηα  
κεραλάκαηα θαη ηα εέδε εμνπιηζκνχ 

26     
Καηαζθεπά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ 
θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

27     Καηαζθεπά ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28     Καηαζθεπά κεραλεκΪησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29         
Καηαζθεπά κεραλνθέλεησλ νρεκΪησλ, 
ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκΪησλ 

30         Καηαζθεπά ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31        Καηαζθεπά επέπισλ 

32        Άιιεο κεηαπνηεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

33        
Δπηζθεπά θαη εγθαηΪζηαζε κεραλεκΪησλ θαη 
εμνπιηζκνχ 

37     Δπεμεξγαζέα ιπκΪησλ 

38         
πιινγά, επεμεξγαζέα θαη δηΪζεζε απνβιάησλ, 
αλΪθηεζε πιηθψλ 

39         
Γξαζηεξηφηεηεο εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο ππεξεζέεο γηα ηε 
δηαρεέξηζε απνβιάησλ 

58     ΔθδνηηθΫο Γξαζηεξηφηεηεο 

 62        

Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, παξνράο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθεέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 63        Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξέαο 

 71.20    ΣερληθΫο ΓνθηκΫο θαη Αλαιχζεηο 

  82.92       
Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζέαο (κφλν πξντφλησλ πνπ 
αλάθνπλ ζε επηιΫμηκεο δξαζ.). 

 96.01      
Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζΪξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ 
θαη γνχληλσλ πξντφλησλ. 

 45.20    πληάξεζε θαη επηζθεπά κεραλνθέλεησλ νρεκΪησλ 
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Πέλαθαο 2. Βηνκεραλέα ηξνθέκσλ θαη πνηψλ. Μφλν νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαησηΫξσ πέλαθα 

 

5.2. Μνξθά θαη Γξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

 
ΒπηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθΫο επηρεηξάζεηο (Ώλψλπκε Βηαηξέα, Βηαηξέα 
ΠεξηνξηζκΫλεο Βπζχλεο, Οκφξξπζκε Βηαηξέα, Βηεξφξξπζκε Βηαηξέα, Εδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ 
Βηαηξεηψλ) θαζψο θαη νη ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο κε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεέ ηνπιΪρηζηνλ ζε Ϋλαλ 
απφ ηνπο θσδηθνχο Κ.Ώ.Α.(NACE-αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη), πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ πέλαθα 
επηιΫμηκσλ δξαζηεξηνηάησλ, φπσο απηνέ πξνθχπηνπλ απφ ηε ΐεβαέσζε Μεηαβνιάο Βξγαζηψλ Με 
Φπζηθνχ Πξνζψπνπ πνπ εθδέδεη ε αξκφδηα Α.Ο.Τ. κε αηηέα κεηαβνιάο «Ώληηζηνέρηζε ΚΏΑ κΫζσ 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 

10     Βηνκεραλέα ηξνθέκσλ 

 10.52       Παξαγσγά παγσηψλ 

 10.71       
Αξηνπνηέα· παξαγσγά λσπψλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθάο 

 10.72       
Παξαγσγά παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγά 
δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο 

 10.73    

Παξαγσγά καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη 
παξφκνησλ 
αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

 10.82       Παξαγσγά θαθΪνπ, ζνθνιΪηαο θαη δαραξσηψλ 

 10.83    Δπεμεξγαζέα ηζαγηνχ θαη θαθΫ 

   

10.83.12 

    

Δπεμεξγαζέα ππνθαηΪζηαησλ ηνπ θαθΫ· 
εθρπιηζκΪησλ, απνζηαγκΪησλ θαη 
ζπκππθλσκΪησλ ηνπ θαθΫ ά ησλ ππνθαηΪζηαησλ 
ηνπ θαθΫ· ινβνχ θαη θινηνχ θαθΫ 

  

10.83.13 

  

Δπεμεξγαζέα πξΪζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ Ϋρεη 
ππνζηεέ δχκσζε), καχξνπ 
ηζαγηνχ (πνπ Ϋρεη ππνζηεέ δχκσζε) θαη ηζαγηνχ 
πνπ Ϋρεη ππνζηεέ ελ κΫξεη 
δχκσζε, πνπ δηαζΫηνληαη ζε Ϊκεζεο ζπζθεπαζέεο 
πεξηερνκΫλνπ <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Δπεμεξγαζέα εθρπιηζκΪησλ, απνζηαγκΪησλ, 
ζπκππθλσκΪησλ θαη παξα- 
ζθεπαζκΪησλ ηζαγηνχ ά κΪηε 

   10.83.15    Δπεμεξγαζέα αθεςεκΪησλ βνηΪλσλ 

  10.84      Παξαγσγά αξηπκΪησλ θαη θαξπθεπκΪησλ 

 10.86       

Παξαγσγά νκνγελνπνηεκΫλσλ παξαζθεπαζκΪησλ 
δηαηξνθάο 
θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

 10.89    Παξαγσγά Ϊιισλ εηδψλ δηαηξνθάο π.δ.θ.α. 

  10.89.11     
Παξαγσγά ζνππψλ θαη δσκψλ θαη 
παξαζθεπαζκΪησλ ηνπο 

11     Πνηνπνηέα  

 11.05    Επζνπνηέα 

 11.07    

Παξαγσγά αλαςπθηηθψλ· παξαγσγά κεηαιιηθνχ 
λεξνχ θαη 
Ϊιισλ εκθηαισκΫλσλ λεξψλ 
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TAXISNET» γηα ηηο ΒηαηξηθΫο Βπηρεηξάζεηο θαη ΐεβαέσζε Μεηαβνιάο Βξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ 
Βπηηεδεπκαηέα πνπ εθδέδεη ε αξκφδηα Α.Ο.Τ. κε αηηέα κεηαβνιάο «Ώληηζηνέρηζε ΚΏΑ κΫζσ TAXISNET» 
γηα ηηο ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο 
 
Αελ απνθιεένληαη επέζεο νη επηρεηξάζεηο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ απφ κεηαηξνπά, κεηαβέβαζε, 
απνξξφθεζε ά ζπγρψλεπζε, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δέθαην, αθφκα θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ νη 
ελΫξγεηεο απηΫο Ϋιαβαλ ρψξα κεηΪ ηελ 1.1.2009. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ ελεξγεηψλ εέλαη 
απαξαέηεηε ε πξνζθφκηζε ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλΫρεηα ηνπ θνξΫα 
ηεο επΫλδπζεο (αξρηθφ θαη ηξνπνπνηεκΫλα θαηαζηαηηθΪ επηρεέξεζεο, δεκνζέεπζε ΦΒΚ, βεβαέσζε 
Ϋλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βεβαέσζε κεηαβνιψλ – φπνπ ππΪξρεη- απφ ηελ νηθεέα Α.Ο.Τ.) θαη φηη ν 
λΫνο θνξΫαο πξνάιζε ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηελ αλσηΫξσ αλαθεξφκελε εγθχθιην νδεγέα.  
 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε - βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξέσλ 1,2,3 θαη 4 θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 
απηψλ εμεηΪδεηαη ε εθ ηεο κεηαηξνπάο, κεηαβέβαζεο, απνξξφθεζεο ά ζπγρψλεπζεο δεκηνπξγεζεέζα 
επηρεέξεζε 
 
Βπηζεκαέλεηαη φηη απφ ηηο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαηαη λα ππνβΪιινπλ 
αέηεζε ππαγσγάο νχηε λα ιΪβνπλ ηελ ελέζρπζε ηεο επηρνξάγεζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο 
κεηαπνέεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκΫα Γεσξγέαο, φπσο απηφο πξνζδηνξέδεηαη ζην πξψελ 
παξΪξηεκα ΕΕ ηνπ Ϊξζξνπ 32 (πξψελ Ϊξζξν 38) ηεο πλζάθεο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο φπσο ηζρχεη.  
 
Ο πέλαθαο ησλ αλσηΫξσ κε ππαγφκελσλ δξαζηεξηνηάησλ απηψλ βξέζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ηνπ 
παξφληνο νδεγνχ.  
 
Βπηζεκαέλεηαη φηη δελ εέλαη επηιΫμηκεο νη επηρεηξάζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising) θαζψο επέζεο 
θνηλνπξαμέεο (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Κΐ) θαη αζηηθΫο κε θεξδνζθνπηθΫο εηαηξεέεο (ζσκαηεέα, 
ζχιινγνη, ΟΣΏ θ.α) 

 

5.3. ΔπηπιΫνλ πξνυπνζΫζεηο επηιεμηκφηεηαο 

 
Οη επηρεηξάζεηο πνπ ζα ππνβΪινπλ πξφηαζε πξΫπεη επέζεο λα ηθαλνπνηνχλ εθηφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ 
πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα 5.1, 5.2 θαη ην ζχλνιν ησλ αθνινχζσλ πξνυπνζΫζεσλ: 
 
 ΚΪζε ππνςάθηνο επελδπηάο Ϋρεη δηθαέσκα λα ππνβΪιεη κηα θαη κφλν επελδπηηθά πξφηαζε, ε 

νπνέα ζα αθνξΪ κφλν Ϋλα ηφπν πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο γηα ηελ παξαγσγηθά 
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. Αελ εέλαη δπλαηά ε ππνβνιά επελδπηηθάο πξφηαζεο απφ κηα 
επηρεέξεζε πνπ λα αθνξΪ παξαπΪλσ απφ Ϋλα ηφπν πινπνέεζεο γηα ηελ παξαγσγηθά 
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο ά ε ππνβνιά δεχηεξεο πξφηαζεο απφ ηελ έδηα επηρεέξεζε γηα 
δηαθνξεηηθφ ηφπν πινπνέεζεο γηα ηελ παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 

 
 Δ επηρεέξεζε λα Ϋρεη θαηαζηαηηθά Ϋδξα ζηελ ΒιιΪδα θαη θΫληξν Ϊζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηΪο ηεο 

κΫζα ζηα φξηα ηεο Βιιεληθάο επηθξΪηεηαο. 
 
 Δ επηρεέξεζε λα κελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά θαζεζηψο 

ζπλδηαιιαγάο 
 
 Δ επηρεέξεζε λα κελ εέλαη πξνβιεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2 

ζεκεέα 9,10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληάξησλ Γξακκψλ ηεο Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο 2004/C/244/02 (Γηα 
ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθάο επηρεέξεζεο βιΫπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII ηνπ Οδεγνχ). 

 
 Δ επηρεέξεζε, αλεμΪξηεηα απφ ην κΫγεζφο ηεο, λα κελ εκπέπηεη ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ 

πξΪμεσλ ησλ Σακεέσλ ΒΣΠΏ (Βπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο, ΒΓΣΏΏ (Βπξσπατθφ 
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Γεσξγηθφ Σακεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο) θαη ΒΣΏ (Βπξσπατθφ Σακεέν Ώιηεέαο) φπσο απηΪ 
πεξηιακβΪλνληαη ζην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΥ ηνπ Οδεγνχ). Οη επηρεηξάζεηο πνπ εκπέπηνπλ ζηα θξηηάξηα απηΪ 
ρξεκαηνδνηνχληαη ζηελ παξνχζα θΪζε απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΒΓΣΏΏ θαη ην Πξφγξακκα Ώγξνηηθάο 
ΏλΪπηπμεο ηνπ Τπνπξγεένπ Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ. ηελ πεξέπησζε πνπ 
δηαπηζησζεέ θαηΪ ηελ πινπνέεζε φηη ε επηρεέξεζε εληΪρζεθε ζην παξφλ πξφγξακκα σο 
δηθαηνχρνο, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ε ηπρφλ ρνξεγεζεέζα Αεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα πξΫπεη 
λα επηζηξαθεέ εληφθσο. 

 
 Να κελ εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο επηρεέξεζεο δηαδηθαζέα αλΪθηεζεο, κΫξνπο ά φινπ ρνξεγεζεέζαο 

ελέζρπζεο αλεμαξηάησο ηνπ θαζεζηψηνο ελέζρπζεο ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ απηά ρνξεγάζεθε 
θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξάγεζεο απηάο. 

 
 Οη δαπΪλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ϋξγνπ λα κελ Ϋρνπλ ρξεκαηνδνηεζεέ θαη λα κελ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε 

Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη λα κελ Ϋρνπλ 
ππνβιεζεέ γηα Ϋληαμε θαη λα κελ ππνβιεζνχλ ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ 
εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπο φζν θαη γηα ηηο επηκΫξνπο ελΫξγεηεο. 

 
 Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξέεο επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ.  
 
 Δ επηρεέξεζε λα θαηαζΫζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηελ Βλφηεηα 11 
 
 Σν ζχλνιν ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο επΫλδπζεο 

λα Ϋρεη εθδνζεέ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα πξνδεκνζέεπζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο,  άηνη 14-12-2012. 
 
 Η επισείπηζη να μην έσει πποβεί ζε έναπξη ηος έπγος ππιν ηην πποδημοζίεςζη ηος 

Ππογπάμμαηορ. (Δηλαδή η επισείπηζη να μην έσει αναλάβει νομικέρ δεζμεύζειρ, - εκηόρ ηος 
ζςμθώνος αγοπάρ ή ενοικίαζηρ  οικοπέδος ή κηιπιακών εγκαηαζηάζεων –να μην έσει πποβεί ζε 
παπαγγελίερ ένανηι πποκαηαβολών, να μην έσοςν εκδοθεί πποηιμολόγια, ηιμολόγια ή δεληία 
αποζηολήρ, να μην έσοςν ςπογπαθεί ζςμβάζειρ εκηόρ ηηρ αγοποπωλhζίαρ οικοπέδων ή κηηπίων 
κ.λ.π.) 

 
 Δ επηρεέξεζε λα ιεηηνπξγεέ λφκηκα Ϋρνληαο ζηελ επσλπκέα ηεο Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ά Τπεχζπλε Αάισζε ζχκθσλα κε ην δεχηεξν κΫξνο θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε 
ηα φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 19 ηνπ Ν. 3982/2011 ά ζρεηηθφ απαιιαθηηθφ, ά δηΫζεηε Ϊδεηα 
ιεηηνπξγέαο θαηΪ ην παξειζφλ.  

 
 Δ επηρεέξεζε λα κελ Ϋρεη ιΪβεη αζξνηζηηθΪ ζε κέα ηξηεηέα, επηρνξεγάζεηο κε βΪζε ηνλ θαλφλα De 

minimis πνπ ππεξβαέλνπλ ηα 200.000,00 €. 
 
 Δ επηρεέξεζε λα κελ Ϋρεη απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο απφ Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα 

ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε κε εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πξνθχπηεη 
Ϋληαζε ελέζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηά πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα δεδνκΫλα 
εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε Καλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα ά απφθαζε πνπ Ϋρεη εθδψζεη 
ε Βπξσπατθά Βπηηξνπά 

 
 Δ επηρεέξεζε νθεέιεη λα δηαζΫηεη ά δηαθνξεηηθΪ δεζκεχεηαη λα πινπνηάζεη εέηε κΫζσ ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο εέηε κε έδηεο δαπΪλεο ηηο θαηΪιιειεο ππνδνκΫο νη νπνέεο ειαρηζηνπνηνχλ ηα 
εκπφδηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξέα, ΑκεΑ. Χο ππνδνκΫο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ παξφληνο 
πξνγξΪκκαηνο, λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθΫο ππνδνκΫο, φζν θαη ε θαηΪιιειε δηακφξθσζε ηνπ 
πεξηβΪιινληνο ρψξνπ θαζψο θαη νη ειεθηξνληθΫο ππνδνκΫο. 
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 Δ κεηεγθαηΪζηαζε λα κε γέλεηαη εληφο ησλ νξέσλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο παξΪ κφλν γηα 
επηρεηξάζεηο πνπ ε πξνο κεηεγθαηΪζηαζε κεηαπνηεηηθά ηνπο κνλΪδα πθέζηαηαη εληφο ησλ νξέσλ 
απηάο.  

6. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ 

 
ην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εληζρχνληαη Ϋξγα χςνπο επΫλδπζεο ηνπιΪρηζηνλ απφ 30.000,00 € 
Ϋσο κΫγηζην 400.000,00 € θαη κε δηΪξθεηα πινπνέεζεο – νινθιάξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ απηψλ  κΫρξη 31.3.2015. 
 
Με ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πινπνηεζεέ ην εγθεθξηκΫλν Οηθνλνκηθφ 
Αληηθεέκελν ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 50%, ην νπνέν σο χςνο επΫλδπζεο δελ ζα πξΫπεη λα εέλαη 
θΪησ ησλ 30.000,00 €, ην Ϋξγν λα εέλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα Ϋρεη εθδνζεέ ε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο 
επηρεέξεζεο ζην λΫν ρψξν εγθαηΪζηαζεο απηάο. 
 
Γηα επηρεηξάζεηο πνπ κεηεγθαζέζηαληαη ζε πεξηνρΫο ΟΠΏΏΥ (ΠΏΡΏΣΔΜΏ ΕΥ) θαη νη θσδηθνέ 
δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο εληΪζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πέλαθα ηνπ ηδηνπ 
παξαξηάκαηνο, ζα πξΫπεη ππνρξσηηθΪ λα ππνβΪιινπλ πξφηαζε ζηα πιαέζηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ, 
φπνπ ην χςνο ηεο εγθεθξηκΫλεο επΫλδπζεο ζα εέλαη Ϊλσ ησλ 300.000 €, θαζψο επέζεο ν Π/Τ 
νινθιάξσζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη θαη απηφο Ϊλσ ησλ 300.000 €.  

 

7. ΤΦΟ ΓΖΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΖ - ΓΖΜΟΙΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 
Σν πνζνζηφ ηεο Αεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα φιεο ηηο δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 50% γηα φιε 
ηελ Βιιεληθά ΒπηθξΪηεηα 
 
Σν ππφινηπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πΫξαλ ηεο Αεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα θαιχπηεηαη κε ηδησηηθά 
ζπκκεηνρά ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελέζρπζεο (επηρεέξεζε) ε νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ 
παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ.  
 
Δ ηδησηηθά ζπκκεηνρά δχλαηαη λα απνηειεέηαη απφ έδηα ζπκκεηνρά θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  
 

Πέλαθαο 3 «ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΖΜΑ ΔΡΓΟΤ» 

1. Αεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 50% 

2. Εδησηηθά Υξεκαηνδφηεζε 50% 

 
Ο Ααλεηζκφο (εΪλ ρξεζηκνπνηεζεέ) ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε κνξθά ηξαπεδηθνχ δαλεένπ ά νκνινγηαθνχ 
δαλεένπ εθδηδφκελνπ ζε δεκφζηα ά κε εγγξαθά, ά δαλεένπ απφ Ϊιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 
απνθιεηφκελεο ηεο κνξθάο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ.  
 
ΒπηηξΫπεηαη ε θέλεζε ηνπ αλσηΫξσ δαλεένπ λα γέλεηαη θαη κΫζσ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ εθφζνλ 
ππΪξρεη μερσξηζηά πξΪμε ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην 
δΪλεην πξννξέδεηαη γηα ηελ πινπνέεζε ηεο επΫλδπζεο, κε ζαθά αλαθνξΪ ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ 
δαλεένπ.  
 
Σν επελδπηηθφ δΪλεην κπνξεέ λα ιακβΪλεηαη θαη ζε ζπλΪιιαγκα. ε θΪζε πεξέπησζε εθφζνλ ε 
επηρεέξεζε πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ γηα ηελ θΪιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζράκαηνο ηεο επΫλδπζεο εέλαη 
ππνρξεσκΫλε λα πξνζθνκέζεη θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο αληέγξαθν ηεο ζρεηηθάο 
ζχκβαζεο κε ηηο απαξαέηεηεο πξφζζεηεο πξΪμεηο εθφζνλ ε θέλεζε ηνπ δαλεένπ ιΪβεη ρψξα κΫζσ 
αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ.  
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Γελ εέλαη επηιΫμηκνη νη ρξεσζηηθνέ ηφθνη, νη πξνκάζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα 
Ϋμνδα ζπλαιιΪγκαηνο θαη ρξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο θαζψο θαη ηα ινηπΪ θαζαξΪ 
ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 
Δ Αεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε θαηαβΪιιεηαη απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε θαη δελ επηηξΫπεηαη ε εθρψξεζά 
ηεο ζε ηξέηνπο. 
 
Καη’ εμαέξεζε εέλαη δπλαηά ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο πξνθαηαβνιάο) ζε 
ηξΪπεδα γηα ηελ παξνρά βξαρππξφζεζκνπ δαλεένπ πνπ ζα αληηζηνηρεέ ζε κΫξνο ά ζην ζχλνιν ηεο 
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πινπνέεζε ηεο επΫλδπζεο. 
 
ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη απεπζεέαο ζηελ ΣξΪπεδα 
κε ηελ νπνέα Ϋρεη ππνγξαθεέ ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκάκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 
απηνχ δαλεένπ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν επελδπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζθνκέζεη ηε ζχκβαζε 
εθρψξεζεο κε ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηνλ αξκφδην θνξΫα δηαρεέξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 
πξνγξΪκκαηνο. Γελ εέλαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο ηφθσλ, πξνκεζεηψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. 
 

8.  ΥΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΡΓΧΝ 

 
Δ δηΪξθεηα πινπνέεζεο – νινθιάξσζεο ησλ εγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ νξέδεηαη ε 31.3.2015.  
 

9.   ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΔΞΟΦΛΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

9.1. ΔπηιΫμηκεο ΔλΫξγεηεο  

 
Δ ΑξΪζε αθνξΪ ζηελ ελέζρπζε ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο επηρεηξάζεσλ κφλν ζε νξγαλσκΫλεο θαη 
ζεζκνζεηεκΫλεο βΪζεη ηνπ Ν. 4458/65 (ΦΔΚ 33/Α’/65) ά Ν. 2545/97 (ΦΔΚ 254/Α’/97) ά Ν. 3982/2011 
(ΦΔΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΔ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Σερλνπφιεηο, θαη Δ.Π.  
 
Οη δαπΪλεο ρξεκαηνδνηνχληαη βΪζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ.1998/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο 
Αεθεκβξένπ 2006 (EL L379/28.12.2006) πνπ αθνξΪ ζηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζάθεο 
ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο (de minimis aid), φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην παξΪξηεκα ηνπ 
Καλνληζκνχ. (ΒιΫπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII) 
 
χκθσλα κε ηνλ αλσηΫξσ αλαθεξφκελν Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο 
ζεκαζέαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ έδηα επηρεέξεζε ά έδηα δεδνκΫλε επηρεέξεζε, δελ κπνξεέ λα 
ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ά 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξένδν 
ηξηψλ εηψλ (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα Ϋληαμεο ηεο πξφηαζεο. 
 
Αηεπθξηλέδεηαη φηη φπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ. 1998/2006 ηεο 
Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο «ηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ελέζρπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη βΪζεη ελφο κΫηξνπ 
ελέζρπζεο ππεξβαέλεη ην παξαπΪλσ αλψηαην φξην, ην ελ ιφγσ πνζφ ελέζρπζεο δελ κπνξεέ λα ππαρζεέ 
ζην επεξγΫηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νχηε πξνο ην κΫξνο πνπ δελ ππεξβαέλεη ην αλψηαην φξην. 
ηελ πεξέπησζε απηά, δελ κπνξεέ λα γέλεη επέθιεζε ηνπ επεξγεηάκαηνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα 
ην ζπγθεθξηκΫλν κΫηξν ελέζρπζεο νχηε θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο ηεο ελέζρπζεο νχηε ζε νπνηνδάπνηε 
κεηαγελΫζηεξν ρξνληθφ ζεκεέν». 
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Ο Ϋιεγρνο εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο de minimis γέλεηαη φρη κφλν ζε επέπεδν κεκνλσκΫλεο 
επηρεέξεζεο αιιΪ ζε επέπεδν «δεδνκΫλεο επηρεέξεζεο» ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 παξ. 2 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΒΚ) 1998/2006. 
 
Χο «δεδνκΫλε επηρεέξεζε» λνεέηαη κηα εληαέα νηθνλνκηθά νληφηεηα, ε νπνέα πεξηθιεέεη κηα εληαέα 
νξγΪλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ πνπ Ϋρνπλ ηαρζεέ ζηε δηαξθά εμππεξΫηεζε 
νξηζκΫλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβΪλεη Ϊιιεο επηρεηξάζεηο φπσο ε νκΪδα ά 
φκηινο επηρεηξάζεσλ κε θνηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηφζν πξηλ ηελ Ϋληαμε ηεο πξφηαζεο (ζηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο) φζν θαη θαηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. 
 
Σν ζεκεέν απηφ ζα απνηειεέ βαζηθά πξνυπφζεζε ειΫγρνπ πξηλ ηελ ππαγσγά θαη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε 
ησλ πξνηΪζεσλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ/απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο ζε 
πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ ππΫξβαζε ηνπ νξένπ ζψξεπζεο (200.000 επξψ) ζε νπνηαδάπνηε πεξένδν 
ηξηψλ (3) νηθνλνκηθψλ εηψλ (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) 
 
Βπέζεο ηνλέδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ. 1998/2006 ηεο 
Βπηηξνπάο ηεο 15εο Αεθεκβξένπ 2006 (EL L 379/28.12.2006), απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ 
άζζνλνο ζεκαζέαο κε Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε 
απηά πξνθχπηεη Ϋληαζε ελέζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηάλ πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα 
δεδνκΫλα εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα ά απφθαζε πνπ Ϋρεη 
εθδψζεη ε Βπξσπατθά Βπηηξνπά. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξάζεηο πνπ ππνβΪιινπλ επελδπηηθφ ζρΫδην πξνο αμηνιφγεζε 
ζηελ παξνχζα ΠξΪμε, ζα δειψζνπλ εγγξΪθσο, ηφζν ζην Έληππν Τπνβνιάο Πξφηαζεο φζν θαη ζε 
Τπεχζπλε Αάισζε, φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα de minimis ζηα νπνέα ελδερνκΫλσο 
ζπκκεηεέραλ, αλΪ δεδνκΫλε επηρεέξεζε, θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ 
Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο 
ζεκαζέαο γηα ηηο νπνέεο Ϋρνπλ απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο, ψζηε λα ειεγρζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε 
απαέηεζε θαζψο επέζεο θαη θΪζε ηπρφλ πθηζηΪκελε ζψξεπζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε Ϊιιεο θξαηηθΫο 
εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

 

πγθεθξηκΫλα νη επηιΫμηκεο ελΫξγεηεο πεξηιακβΪλνπλ επελδχζεηο ζε πΪγηα θαη Ϊυιεο επελδχζεηο θαη νη 
νπνέεο επηρνξεγνχληαη ζε πνζνζηφ 50% γηα φιε ηελ Διιεληθά ΔπηθξΪηεηα. Οη επηιΫμηκεο ελΫξγεηεο 
αλαιχνληαη σο αθνινπζσο: 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ I: Δπελδχζεηο ζε πΪγηα.  
 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ:  
 
1. ΏλΫγεξζε λΫσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 
2. ΏγνξΪ πθηζηΪκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, δηαξξχζκηζε θαη επΫθηαζε απηψλ. 
3. Αεκηνπξγέα δηθηχσλ παξνράο ζην λΫν ρψξν εγθαηΪζηαζεο 
4. Ώλαγθαέεο εηδηθΫο εγθαηαζηΪζεηο νη νπνέεο εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο 

ζηνλ θαηλνχξην ρψξν παξαγσγάο.  
5. Αηακφξθσζε πεξηβΪιινληνο ρψξνπ 
6. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε ηπρφλ λΫνπ αλαγθαένπ παξαγσγηθνχ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

εμνπιηζκνχ κεραλνξγΪλσζεο ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο (ΏΠΒ).  
 
Βπηζεκαέλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο θΪζε κνξθάο γηα λα εέλαη επηιΫμηκνο πξΫπεη νπσζδάπνηε λα εέλαη 
θαηλνχξγηνο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο, φπσο ζα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθΫο βεβαηψζεηο, εγγπάζεηο 
θαη Ϋγγξαθα ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ II: Άυιεο επελδχζεηο. 
 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
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7. ΒλΫξγεηεο κεηεγθαηΪζηαζεο. 
8. ΒλΫξγεηεο ζρεηηθΫο κε ηελ ππαγσγά ηεο επΫλδπζεο. 
9. ΒλΫξγεηεο ζρεηηθΫο κε κειΫηεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ κεραλεκΪησλ ζηελ λΫα ζΫζε θαη ηελ 

Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ζηε λΫα ζΫζε εγθαηΪζηαζεο. 
 
ΔΠΙΖΜΑΝΖ: Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξέδεηαη ε εκεξνκελέα 
πξνδεκνζέεπζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. Σν Γεκφζην δελ δεζκεχεηαη Ϋλαληη ησλ άδε 
δηελεξγεζεηζψλ δαπαλψλ ζηελ πεξέπησζε πνπ ηειηθΪ ε πξφηαζε δελ ππαρζεέ ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 
 

9.2. ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο 

 
Οη επηιΫμηκεο δαπΪλεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθΪ ηηο επηιΫμηκεο ελΫξγεηεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
πξνεγνχκελε Βλφηεηα «ΒπηιΫμηκεο ΒλΫξγεηεο» θαη πεξηιακβΪλνπλ: 
 
1. ΑαπΪλεο γηα ηελ αλΫγεξζε λΫσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. (ΏθνξΪ ζην θφζηνο αγνξΪο πιηθψλ 

θαη ζηε ηηκνιφγεζε εξγαζηψλ θαη παξνράο ππεξεζηψλ γηα ηελ αλΫξγεζε απηψλ) 
 
2. ΑαπΪλεο γηα ηελ αγνξΪ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ά/θαη ηελ επΫθηαζε/ δηαξξχζκηζε ησλ 

πθηζηΪκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ζην λΫν ρψξν πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηνχλ θαηΪιιεινη 
γηα βηνκεραληθά ρξάζε. (ΏθνξΪ ζην θφζηνο αγνξΪο πιηθψλ θαη ζηελ ηηκνιφγεζε εξγαζηψλ θαη 
παξνράο ππεξεζηψλ γηα ηελ επΫθηαζε/δηαξξχζκηζε πθηζηΪκελσλ θηηξέσλ). 

 
Οη δαπΪλεο 1 θαη 2 πεξηιακβΪλνπλ:  
 

 Σηο αλαγθαέεο θαηαζθεπΫο, δηακνξθψζεηο, επεθηΪζεηο, δηαξξπζκέζεηο ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηΪζεσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εγθαηΪζηαζε ηεο επηρεέξεζεο 
γηα ηελ αλΫγεξζε, επΫθηαζε, δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηΪκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηΫγαζε ά θαη ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ ππΪξρνληνο ά ηνπ λΫνπ 
παξαγσγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ά γηα ηνπο ρψξνπο κεηαθφξησζεο ά πξνζσξηλάο 
απνζάθεπζεο πιηθψλ, δξαζηεξηνηάησλ, αγαζψλ ηεο επηρεέξεζεο θαη ζα βξέζθεηαη εληφο ηνπ 
ρψξνπ ηεο επΫλδπζεο. 

 ΒπεκβΪζεηο πνπ Ϋρνπλ ζηφρν ηελ Βμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο (κφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο, 
ηνπνζΫηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκΪησλ, ηνπνζΫηεζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκΪησλ 
ελεξγεηαθάο θιΪζεο Ώ΄, εγθαηΪζηαζε ιακπηάξσλ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο, θαπζηάξεο θαη 
ιΫβεηεο πςειάο απφδνζεο, αλΪθηεζε ζεξκφηεηαο απφ θαπζαΫξηα θ.ι.π.)    

 Σηο αλαγθαέεο θαηαζθεπΫο, δηακνξθψζεηο, επεθηΪζεηο, δηαξξπζκέζεηο ησλ θηηξηαθψλ θαη ησλ 
βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηΪζεσλ, νη νπνέεο ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
ησλ ΏκεΏ ζχκθσλα κε ηηο Οδεγέεο ρεδηαζκνχ γηα ΏκεΏ «ρεδηΪδνληαο γηα φινπο» ηνπ 
ΤΠΒΚΏ. ΏλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο ππΪξρνπλ δηαζΫζηκεο ζηελ ηζηνζειέδα 
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).  

 
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε δαπΪλε θαηαζθεπάο ηνπ θηηξένπ ππεξβαέλεη ην εγθεθξηκΫλν κε ην παξφλ 
πξφγξακκα θφζηνο, ην θηέξην πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ θαη λα εέλαη ιεηηνπξγηθφ γηα λα θαηαβιεζεέ ε 
αλαινγνχζα ζην εγθεθξηκΫλν θφζηνο θηηξένπ δαπΪλε. 
 
3. ΑαπΪλεο γηα ηελ δεκηνπξγέα δηθηχσλ παξνράο ζην λΫν ρψξν εγθαηΪζηαζεο. 
 
Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ π.ρ. δέθηπα ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, αΫξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ αεξένπ 
θαζψο θαη ηηο δαπΪλεο ζχλδεζεο κε ηα δέθηπα απηΪ. Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ζην θφζηνο αγνξΪο 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη παξνράο εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ δεκηνπξγέαο ππνδνκψλ θαη 
ζχλδεζεο κε ηα δέθηπα. 
 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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4. ΑαπΪλεο γηα Αλαγθαέεο ΔηδηθΫο ΔγθαηαζηΪζεηο. 
 
ηηο δαπΪλεο απηΫο πεξηιακβΪλεηαη ην θφζηνο αγνξΪο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη παξνράο 
εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ γηα ηελ αγνξΪ θαη ηνπνζΫηεζε ησλ ινηπψλ αλαγθαέσλ εηδηθψλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, φπσο δεκηνπξγέα αλειθπζηάξσλ, εγθαηαζηΪζεηο ζΫξκαλζεο – 
θιηκαηηζκνχ θιπ., νη νπνέεο ζα δέλνπλ νινθιεξσκΫλν ραξαθηάξα ζην Βπελδπηηθφ ρΫδην ηεο 
κεηεγθαηΪζηαζεο. 
 
5. ΑαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξένπ  
 
Οη δαπΪλεο ηεο θαηεγνξέαο απηάο αθνξνχλ ζην θφζηνο αγνξΪο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ 
παξνρά εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξένπ ζηε λΫα 
ζΫζε εγθαηΪζηαζεο, φπσο αζθαιηφζηξσζε, πιαθφζηξσζε, αληηζηάξημε, δελδξνθχηεπζε θ.α. θαη δελ 
κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 
 
6. ΑαπΪλεο γηα ηελ πξνκάζεηα ηνπ λΫνπ παξαγσγηθνχ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, εμνπιηζκνχ 

κεραλνξγΪλσζεο, ινγηζκηθνχ, εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ θαη εμνπιηζκνχ 
έδηνπαξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη κεηαηξνπάο θαπζέκσλ ζε θπζηθφ αΫξην.  

 
ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο πεξηιακβΪλνληαη νη δαπΪλεο πξνκάζεηαο – αγνξΪο εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα απηνχ. Βπέζεο 
πεξηιακβΪλνληαη νη δαπΪλεο κεηΪβαζεο θαη παξακνλάο ηνπ αλαγθαένπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ νη 
νπνέεο δελ κπνξεέ λα μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 2.000 €. 
 

 Παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ. 

 Σνλ αλαγθαέν εμνπιηζκφ εμνηθνλφκεζεο, ζπκπαξαγσγάο θαη παξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο (ζπλνιηθάο ηζρχνο κΫρξη 20 kw θαη απνθιεηζηηθΪ γηα θΪιπςε 
έδησλ αλαγθψλ) – θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3468/2006 
(ΦΔΚ 129/Α/27.6.2006) θαη ηνπ Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/4.6.2010) φπσο ηζρχνπλ θαη ελδεηθηηθΪ: 

i. Καπζηάξεο θαη ιΫβεηεο πςειάο απφδνζεο. 
ii. Βμνπιηζκφο ππνθαηΪζηαζεο πεηξειαένπ κε θπζηθφ αΫξην ά LPG  
iii. Βμνπιηζκφο αλΪθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ θαπζαΫξηα ιεβάησλ, απνξξηπηφκελν αΫξα 

κνλΪδσλ δηαρεέξηζεο αΫξα, ζπκππθλσηά ηνπ ςχθηε θ.α. 
iv. Βμνπιηζκφο ππνθαηΪζηαζεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ά Ϊιισλ ζπκβαηηθψλ θαπζέκσλ κε 

θπζηθφ αΫξην ά LPG 
v. Βμνπιηζκφο εγθαηΪζηαζεο ζπζηάκαηνο ζπκπαξαγσγάο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. 
vi. Βμνπιηζκφο εγθαηΪζηαζεο ζπζηεκΪησλ ΏΠΒ γηα ηελ παξαγσγά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο 
vii. Βμνπιηζκφο εγθαηΪζηαζεο ζπλδπαζκΫλσλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο ά θαη ςχμεο κε 

αμηνπνέεζε ειηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη βηνκΪδαο γηα θΪιπςε ηδέσλ αλαγθψλ. 
viii. Βμνπιηζκφο εγθαηΪζηαζεο ζπζηάκαηνο θαχζεο βηνκΪδαο γηα θΪιπςε ζεξκηθψλ αλαγθψλ. 
ix. Βμνπιηζκφο δηαρεέξηζεο ζπζηάκαηνο ελεξγεηαθάο δηαρεέξηζεο (BEMS). Δ ζπγθεθξηκΫλε 

ελΫξγεηα – δαπΪλε απνηειεέ ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη κεκνλσκΫλε παξΫκβαζε θαη πξΫπεη 
λα ζπλδπΪδεηαη νπσζδάπνηε κε Ϊιιεο παξεκβΪζεηο. 

 Κχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ παξαγσγάο. (Αελ πεξηιακβΪλνληαη αλαιψζηκα πιηθΪ, 
κηθξνεξγαιεέα θαη αληαιιαθηηθΪ). 

 Βμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ θαη εμνπιηζκνχ εξγαζηεξέσλ ειΫγρνπ πνηφηεηαο. 

 Βμνπιηζκνχ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο 

 Βμνπιηζκνχ CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) θαη CIM 
(Computer Integrated Manufactory). ηα CAD, CAM θαη CIM ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα 
πεξηιακβΪλνληαη ηφζν ην hardware φζν θαη ην ινγηζκηθφ (software). 

 πζηάκαηα απηνκαηνπνέεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγΪλσζεο απνζεθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ αλαγθαένπ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγέα ά αλΪπηπμε ειεθηξνληθάο 
απνζάθεο ζην ρψξν ηνπ βηνκεραλνζηαζένπ. 
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 Βμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο (παξαγσγά, δηνέθεζε, ινγηζηάξην, 
πσιάζεηο, data collection, CRM, ERP, θ.α.) 

 Βμνπιηζκνχ κεηαθνξΪο εκπνξεπκΪησλ θαη πξντφλησλ ππνρξεσηηθΪ εληφο ηεο επηρεέξεζεο φπσο 
αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα αλπςσηηθΪ κεραλάκαηα θ.α. 

 Βμνπιηζκνχ κεραλνγξΪθεζεο φπσο Δ/Τ, θαη πεξηθεξεηαθΪ 

 Βμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθά ειεθηξνληθά δηαζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο ζε 
εληαέν δέθηπν INTRANET (VPN). Δ ζπγθεθξηκΫλε δαπΪλε δελ ζπκπεξηιακβΪλεη ηα ηΫιε ά ηηο 
ζπλδξνκΫο ζχλδεζεο. 

 Βμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηά (bar code). πζηάκαηα απηφκαηεο ζάκαλζεο, 
ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ – εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθάο 
αιπζέδαο. 

 
ΔπηζεκΪλζεηο:  

1. Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα εέλαη επηιΫμηκνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγέαο, θαηλνχξγηνο, Ϋηζη ψζηε λα ζπκβΪιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο θαη ζηε κεέσζε 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηεο επηρεέξεζεο, ακεηαρεέξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο 
επηρεέξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζρεηηθά βεβαέσζε 
ηνπ νέθνπ θαηαζθεπάο ά ηνπ πξνκεζεπηά. 
2. Οη δαπΪλεο γηα ηελ αγνξΪ ηνπ ινγηζκηθνχ γέλνληαη απνδεθηΫο φηαλ ην ινγηζκηθφ ζπλδΫεηαη 
Ϊκεζα θαη εέλαη απνιχησο απαξαέηεην γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο επηρεέξεζεο. 
Γελ εέλαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπά ινγηζκηθνχ απφ ηελ έδηα ηελ 
επηρεέξεζε πνπ ζα εληαρζεέ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 
3. Γελ εέλαη επηιΫμηκε δαπΪλε ε αλαλΫσζε αγνξΪο Ϊδεηαο ρξάζεο γηα ππΪξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ 
επηρεέξεζε  
4. ε πεξέπησζε αγνξΪο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ ζα 
πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλν κε ην δηεζλΫο πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 
Ϋθδνζε 2.0 ζε επέπεδν ΑΑ 
 
7. ΓαπΪλεο ελεξγεηψλ κεηεγθαηΪζηαζεο.  
 
Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ. 
 
7.1 ΑαπΪλεο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππΪξρνληνο παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ απφ 
ηνλ πθηζηΪκελν ρψξν εγθαηΪζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα δέθηπα παξνράο, 
απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζέαο ηνπ πθηζηΪκελνπ εμνπιηζκνχ).  
 
7.2. ΑαπΪλεο γηα ηε κεηαθνξΪ ηνπ πθηζηΪκελνπ παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ ζην λΫν ρψξν 
εγθαηΪζηαζεο (πεξηιακβΪλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο – εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαζψο 
θαη ην θφζηνο αζθΪιηζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ κε ηε πξνυπφζεζε φηη απηφ εέλαη ζε αληηζηνηρέα κε ηα 
ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πξνο κεηαθνξΪ εμνπιηζκνχ).  
 
7.3. ΑαπΪλεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ ζην λΫν 
ρψξν εγθαηΪζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δέθηπα παξνράο, ξχζκηζεο ηνπ 
πθηζηΪκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα 
ηνπ. 
 
7.4. ΑαπΪλεο γηα ηε κεηαθνξΪ Α΄ πιψλ, Ϋηνηκσλ θαη εκη-Ϋηνηκσλ πξντφλησλ θαζψο θαη 
βνεζεηηθψλ πιψλ απφ ηνλ παιηφ ρψξν ζην λΫν ρψξν εγθαηΪζηαζεο (πεξηιακβΪλεηαη ηπρφλ 
θφζηνο ζπζθεπαζέαο, θφξησζεο – εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθΪ κΫζα θαζψο θαη ην θφζηνο αζθΪιηζεο 
ησλ κεηαθεξφκελσλ). 
 
Μέα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηηο δαπΪλεο ηεο θαηεγνξέαο 7 ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη ππνρξεσηηθΪ 
ζην επελδπηηθφ ζρΫδην, κεηαμχ  5% θαη 20% σο πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
ζρεδέν 
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8. ΓαπΪλεο ζρεηηθΫο κε ηελ ππαγσγά ηεο επΫλδπζεο 
 
ΠεξηιακβΪλνληαη νη δαπΪλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειΫηεο ππαγσγάο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηεο παξνχζαο επελδπηηθάο πξφηαζεο. Με κΫγηζην πνζφ ζην 
χςνο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηνλ πέλαθα 4 πνπ αθνινπζεέ. 
 
9. ΓαπΪλεο εθπφλεζεο αλαγθαέσλ κειεηψλ 
 
ΑαπΪλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε ηπρψλ αλαγθαέσλ κειεηψλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ζηε λΫα 
ζΫζε (πεξηιακβΪλεηαη θαη ε εθπφλεζε ησλ αλαγθαέσλ κειεηψλ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο 
ζηε λΫα ζΫζε). Με κΫγηζην πνζφ ζην χςνο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηνλ πέλαθα 4 πνπ αθνινπζεέ. 
 
εκεέσζε: νη πηζαλΫο δαπΪλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ ησλ δαπαλψλ 8 θαη 9 πεξηιακβΪλνληαη ζηελ 
ζπλνιηθά ακνηβά ηνπο.  
εκεηψλεηαη ηδηαέηεξα: 
 
1. Μέα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηηο δαπΪλεο ηεο θαηεγνξέαο 7 πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη 

ππνρξεσηηθΪ ζην επελδπηηθφ ζρΫδην 
2. ε πεξέπησζε ελνηθέαζεο θηηξένπ ζε ΐΕΠΒ (Νφκνο 4458/1965 θαη 742/1972) θαη ΐΒΠΒ (Νφκνο 

2545/1997) ά ζε ΒΠ (Νφκνο 3982/2011) ε επηρεέξεζε πνπ ζα εληαρζεέ ζην πξφγξακκα εέλαη 
ππνρξεσκΫλε λα πξνζθνκέζεη κηζζσηάξην ζπκβφιαην 15εηνχο δηΪξθεηαο πξηλ ηελ θαηαβνιά ηεο 
1εο δφζεο, ην νπνέν ζα Ϋρεη κεηαγξαθεέ ζην βηβιέν κεηαγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνζεθνθπιαθεένπ. 

3. Γηα ηελ αγνξΪ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμάο: 
 ε πεξέπησζε χπαξμεο εληαένπ ζπκβνιαένπ αγνξΪο νηθνπΫδνπ(γεπΫδνπ) επέ ηνπ νπνένπ 

ππΪξρεη νηθνδνκεκΫλν αθέλεην, νη αμέεο απηψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζαθψο δηαθξηηΫο 
 Ζ ηηκά αγνξΪο ηνπ αθηλάηνπ πξνζδηνξέδεηαη κε βΪζε ην πξνζχκθσλν αγνξΪο, ηνπ νπνένπ ε 

αλαγξαθφκελε ηηκά ζα ειεγρζεέ βΪζεη ηνπ κεηαγεγξακκΫλνπ ζπκβνιαένπ αγνξΪο θαη 
ζηνηρεέσλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.  

 Σν έδην αθέλεην δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη απνηειΫζεη ηα πξνεγνχκελα δΫθα (10) Ϋηε αληηθεέκελν 
εζληθάο ά θνηλνηηθάο επηρνξάγεζεο. 

 Ζ ρξάζε ηνπ ηδένπ αθηλάηνπ νθεέιεη λα εέλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
πξνγξΪκκαηνο θαη γηα ηελ πεξένδν πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ηηο δηαηΪμεηο 
πεξέ ΔΣΠΑ. 

 Σν έδην αθέλεην δελ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα θαηνηθέα 
4. ε πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε πνπ πξφθεηηαη λα κεηεγθαηαζηαζεέ, θαηΪ ηε ζχκβαζε 

αγνξαπσιεζέαο Ϋθηαζεο εληφο ηεο ΐΒΠΒ ά ηνπ ΒΠ, απαιιαγεέ απφ ηνλ θφξν κεηαβέβαζεο ηεο, ην 
πνζφ πνπ απνηειεέ αληηθεέκελν απαιιαγάο ζπλππνινγέδεηαη ζην πνζφ ηεο δεκφζηαο 
επηρνξάγεζεο, εθφζνλ ε επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε εληαρζεέ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, ζε 
πνζνζηφ κΫρξη ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα ρΪξηε 
πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ γηα θΪζε πεξηθΫξεηα ηεο Υψξαο (Ϊξζξν 62 Ν. 3982/2011 θαη ΠΟΛ. 
1092,ΐ,1131/2012). Σν πνζφ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο απαιιαγάο ζπλππνινγέδεηαη ζηε ζψξεπζε 
εληζρχζεσλ γηα ηελ ηάξεζε ηνπ θαλφλα de minimis. ε πεξέπησζε πνπ κΫζα ζε 5 Ϋηε απφ ηελ 
κεηεγθαηΪζηαζε ε επηρεέξεζε παχεη λα αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα κΫζα ζε 
Βπηρεηξεκαηηθφ ΠΪξθν, ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθά ηνπ πνζνχ ηεο θνξναπαιιαγάο κε ηηο λφκηκεο 
πξνζαπμάζεηο. 

5. Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο δαπΪλεο γηα θηηξηθΫο εξγαζέεο ά αγνξΪ θηηξένπ 
εέλαη ε χπαξμε νηθνδνκηθάο Ϊδεηαο θαηΪιιειε γηα ηελ ρξάζε ηνπ θηηξένπ ά φπνηαο Ϊιιεο κνξθάο 
Ϋγθξηζεο εξγαζηψλ εθφζνλ απαηηεέηαη απφ ηηο πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο ά βεβαέσζε απαιιαγάο 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο..  

 
Γελ ζεσξνχληαη επηιΫμηκεο νη δαπΪλεο: 
 

 Γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξΪ, εγθαηΪζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη νπνέεο Ϋρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ην πξνζσπηθφ θαη κεηαθνξηθΪ κΫζα ηεο επηρεέξεζεο. 
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 Ο ΦΠΏ γηα θακέα θαηεγνξέα δαπαλψλ θαζψο δελ ζεσξεέηαη επηιΫμηκε δαπΪλε θαη επηβαξχλεη 
εμ΄ νινθιάξνπ ηελ επηρεέξεζε. 

 ΑαπΪλεο κηζζνδνζέαο πξνζσπηθνχ, ελνέθηα. 

 ΓαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα πξνδεκνζέεπζεο ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο. ε πεξέπησζε πξαγκαηνπνέεζεο δαπαλψλ θαηΪ παξΪβαζε ηνπ 
παξφληνο φξνπ, νη δαπΪλεο ζα πεξηθφπηνληαη. 

 Αελ εέλαη επηιΫμηκνη νη ρξεσζηηθνέ ηφθνη, νη πξνκάζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα 
Ϋμνδα ζπλαιιΪγκαηνο θαη ρξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο θαζψο θαη ηα ινηπΪ θαζαξΪ 
ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 
ΔπηζεκΪλζεηο γηα ηηο εληζρπφκελεο επηρεηξάζεηο 
 
1.Έρνπλ ηελ ππνρξΫσζε δηαηάξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επΫλδπζεο επέ κέα πεληαεηέα, κεηΪ ηελ 
Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. 
2. ΠξΫπεη λα εγγξΪςνπλ ηα πΪγηα ζηνηρεέα ηεο επΫλδπζάο ηνπο ζην βηβιέν – κεηξψν παγέσλ 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέ ν ΚΒ. 
3. ην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο δελ εέλαη επηιΫμηκε ε ρξάζε ηνπ leasing γηα ηελ αγνξΪ 
παγέσλ εθηφο θαη αλ κε ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο ε θπξηφηεηΪ ηνπο πεξηΫιζεη ζηελ 
θπξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 
4. Οη επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα Γ΄ Καηεγνξέαο ζα πξΫπεη λα δεκηνπξγάζνπλ εηδηθά κεξέδα 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο. 
5.ην επελδπηηθφ ζρΫδην εέλαη αλαγθαέα ε χπαξμε δαπαλψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, ζε πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε δελ δηαζΫηεη άδε ηηο 
αλΪινγεο ππνδνκΫο. Ζ χπαξμε ησλ ππνδνκψλ ΑκεΑ ειΫγρεηαη ζην ζηΪδην πηζηνπνέεζεο ηεο 
νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ. ε πεξέπησζε κε πινπνέεζεο δαπαλψλ ά ειιηπνχο πινπνέεζεο 
δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ΑκεΑ ζπλεπΪγεηαη απΫληαμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ απφ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

9.3 ξηα Γαπαλψλ 

 
εκεηψλεηαη φηη κΫγηζηα φξηα ηέζεληαη γηα ηηο εμάο δαπΪλεο: 
 
Πέλαθαο 4 ΔπηιΫμηκεο ΔλΫξγεηεο – ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο – ΜΫγηζηα ξηα Γαπαλψλ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΖΖ ΜΔ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΆΝΔ 
ΜΔΓΙΣΟ ΟΡΙΟ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

1  

 ΏλΫγεξζε ΝΫσλ Κηηξηαθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ 
 ΏγνξΪ θαη ΒπΫθηαζε - Αηαξξχζκηζε 

ΤθηζηΪκελσλ Κηηξηαθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ. 
 Αεκηνπξγέα Αηθηχσλ Παξνράο ζην λΫν ρψξν 

εγθαηΪζηαζεο 
 Ώλαγθαέεο ΒηδηθΫο ΒγθαηαζηΪζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο. 
 Αηακφξθσζε ΠεξηβΪιινληνο ρψξνπ (νη 

δαπΪλεο δηακφξθσζεο πεξηβΪιινληνο 
ρψξνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαέλνπλ ζε 
πνζνζηφ ην 3% ηνπ Π/Τ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ)  
 Αηακνξθψζεηο εγθαηαζηΪζεσλ/ρψξσλ γηα 

ηελ Ϊξζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο ησλ 
ΏκεΏ 

1,2,3,4,5, ΜΫρξη 380.000 € 

2 Πξνκάζεηα λΫνπ εμνπιηζκνχ 6 ΜΫρξη 380.000 € 
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3 

ΒλΫξγεηεο ΜεηεγθαηΪζηαζεο Βπηρεηξάζεσλ 
Ώπνζπλαξκνιφγεζε – κεηαθνξΪ – εγθαηΪζηαζε 
παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ, κεηαθνξΪ Ώ΄ 

πιψλ, Ϋηνηκσλ θαη εκη-Ϋηνηκσλ πξντφλησλ θαζψο 
θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

Μέα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηηο δαπΪλεο ηεο 
θαηεγνξέαο 7 ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ζην επελδπηηθφ ζρΫδην, κεηαμχ  
5% θαη 20% σο πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρεδένπ   

7  Ώπφ 1.500 σο 80.000€ 

4 

ΜειεηεηηθΫο ΒλΫξγεηεο πκβνχισλ δελ κπνξνχλ 
λα μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ Π/Τ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ 
 
Βπηζεκαέλεηαη φηη: 
 Οη δαπΪλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο κειΫηεο ππαγσγάο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηεο 
παξνχζαο επελδπηηθάο πξφηαζεο. κΫρξη 
8.000 € 

 ΑαπΪλεο ζπκβνχισλ γηα ηελ εθπφλεζε 
ηπρψλ αλαγθαέσλ κειεηψλ γηα ηελ 
εγθαηΪζηαζε ζηε λΫα ζΫζε κΫρξη 20.000 € 

8-9 ΜΫρξη  20.000€ 

 

9.4 Δμφθιεζε Γαπαλψλ 

 
«Δ εμφθιεζε θΪζε δαπΪλεο (ηκεκαηηθά ά νιηθά), γηα λα εέλαη επηιΫμηκε, πξΫπεη λα αθνινπζεέ ηηο 
δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΒΚ 58Ώ΄/23.04.2010) θαη κπνξεέ λα γέλεη σο 
αθνινχζσο : 
 
1.  ΦνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο ά ινηπΪ Ϋγγξαθα πνπ εθδέδνληαη ά ζπληΪζζνληαη αληέ 
θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ζπλνιηθάο αμέαο θΪησ ησλ ηξηψλ ρηιηΪδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΏ), 
εμνθινχληαη απεπζεέαο ζηνλ πξνκεζεπηά κε κεηξεηΪ ά επηηαγΫο ηεο επηρεέξεζεο ά κΫζσ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζά ηνπο θαη κΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο 
εηαηξεέαο). 
2.  ΦνξνινγηθΪ ζηνηρεέα αμέαο ά ινηπΪ Ϋγγξαθα πνπ εθδέδνληαη ά ζπληΪζζνληαη αληέ 
θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ζπλνιηθάο αμέαο Ϊλσ ησλ ηξηψλ ρηιηΪδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΏ), ηα νπνέα 
εθδέδνληαη γηα ζπλαιιαγΫο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κΫζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηά αγαζψλ ά ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιάπηε ησλ αληέζηνηρσλ ζηνηρεέσλ ά 
επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κΫζσ ησλ ηδέσλ ινγαξηαζκψλ. Αελ επηηξΫπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρεέσλ 
απηψλ κε κεηξεηΪ. 
 
Ώπνδεθηνέ ηξφπνη εμφθιεζεο εέλαη : 

 Έθδνζε ηξαπεδηθάο επηηαγάο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιάπηε ηεο ελέζρπζεο (δηθαηνχρνπ) 
πξνο ηνλ πξνκεζεπηά, πνπ πξΫπεη λα Ϋρεη εμνθιεζεέ ζε ρξφλν πξνγελΫζηεξν ηεο ζπκβαηηθάο 
εκεξνκελέαο νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο απαηηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ: 
(α) ηα ζρεηηθΪ κε ηελ εθδνζεέζα ηξαπεδηθά επηηαγά Ϋληππα θέλεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρεέξεζεο ά/θαη βεβαέσζε ηεο ηξΪπεδαο φηη Ϋρεη 
εμνθιεζεέ (αξηζκφο επηηαγάο-εκεξνκελέα-πνζφ) (β) θσηναληέγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγάο, (γ) 
απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά θαη γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα Γ΄ θαηεγνξέαο 
επηπξφζζεηα (δ) θαξηΫια πξνκεζεπηά (ινγαξηαζκφο 50)  

 ΚαηΪζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηά, απφ ηνλ ιάπηε ηεο ελέζρπζεο 
(δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο απαηηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ: (α) ην αληέγξαθν 
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θαηΪζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνέν ζα θαέλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηάο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιάπηε ηεο Βλέζρπζεο 
(δηθαηνχρν),  ν θαηαζΫηεο – επελδπηάο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) 
θαξηΫια ηακεένπ (ινγαξηαζκφο 38) ά/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα δηαπηζηψλεηαη 
ε αλΪιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά θαη (δ) θαξηΫια πξνκεζεπηά 
(ινγαξηαζκφο 50). Γηα ηηο απαηηάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη σο β θαη δ αθνξΪ ζηηο επηρεηξάζεηο πνπ 
ηεξνχλ βηβιέα Γ΄ θαηεγνξέαο. 

 ΜεηαθνξΪ απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιάπηε ηεο ελέζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά. Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο απαηηεέηαη ηνπιΪρηζηνλ: (α) 
αληέγξαθν ηνπ εγγξΪθνπ ηεο ηξΪπεδαο γηα κεηαθνξΪ ρξεκΪησλ φπνπ θαέλνληαη ηα ζηνηρεέα ησλ 
ινγαξηαζκψλ (β) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά θαη γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιηα 
Γ΄θαηεγνξέαο (γ) θαξηΫια πξνκεζεπηά (ινγαξηαζκφο 50). 

 Έθδνζε Σξαπεδηθάο Βπηηαγάο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε πξνο ηνλ  πξνκεζεπηά. 
Πξφθεηηαη γηα επηηαγΫο πνπ εθδέδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ ΒιιΪδα ηξΪπεδα, κε 
αληέζηνηρε θαηΪζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξΪπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε. Γηα ηελ 
πηζηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο απνδεηθηηθΪ εθηφο ησλ Ϊιισλ (π.ρ. θαηαζεηάξην) απνηεινχλ ηα Ϋγγξαθα 
ηεο ηξΪπεδαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο επηηαγάο πξνο ηνλ πξνκεζεπηά, αληέγξαθν θαη θσηνηππέα ηνπ 
ζψκαηνο ηεο αληέζηνηρεο επηηαγάο. 

 Βέλαη δπλαηά θαη ε ρξάζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθά θαηΪζεζε) γηα 
ηηο εμνθιάζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεέ λα πξνζθνκηζηεέ ζθξαγηζκΫλν απφ ηελ ΣξΪπεδα Ϋληππν 
θέλεζεο ινγαξηαζκνχ (extrait). Αχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληέγξαθα ηεο ειεθηξνληθάο ζπλαιιαγάο 
ζθξαγηζκΫλα απφ ηελ ΣξΪπεδα θαη ζπλαθά κε ηηο σο Ϊλσ ηξαπεδηθΫο ζπλαιιαγΫο απνδεηθηηθΪ 
ζηνηρεέα. 

 Βέλαη δπλαηά θαη ε ρξάζε εηαηξηθάο ρξεσζηηθάο ά πηζησηηθάο θΪξηαο γηα ηηο εμνθιάζεηο ησλ 
παξαζηαηηθψλ αξθεέ λα πξνζθνκηζηνχλ ηα εμάο: 
α) αληέγξαθν κεληαένπ ινγαξηζκνχ ηεο ρξεσζηηθάο- πηζησηηθάο θΪξηαο ζην νπνέν αλαθΫξνληαη 
αλαιπηηθΪ νη ζπλαιιαγΫο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ , 
β) ζθξαγηζκΫλν απφ ηελ ηξΪπεδα Ϋληππν θέλεζεο ηνπ εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηζκνχ (extrait) 
απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε εμνθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ρξσζηηθάο-πηζησηηθάο θΪξηαο πνπ 
ζπλδΫεηαη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ δαπΪλεο θαη 
γ) απφδεημε εέζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηά. 

 
Βπηζεκαέλεηαη φηη : 

 Αελ επηηξΫπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπΪλεο πνπ νδεγεέ ζε απνθπγά ηεο παξαπΪλσ 
ππνρξΫσζεο (δειαδά δελ επηηξΫπεηαη ηκεκαηηθά πιεξσκά ηηκνινγένπ, κε ζθνπφ ηελ κεηΪπησζε ζε 
κηθξφηεξε θαηεγνξέα ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηΫξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη αληέζηνηρεο ινγηζηηθΫο εγγξαθΫο 
ζηα βηβιέα ηεο επηρεέξεζεο. 

Βπηπξφζζεηα επηζεκαέλνληαη ηα θΪησζη : 

 Αελ εέλαη επηηξεπηά ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγΫο ηξέησλ. 

  Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζα πξΫπεη λα εμνθιεζεέ πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ αηηάκαηνο 
νινθιάξσζεο ηεο επΫλδπζεο.  

 Αελ εέλαη επηιΫμηκνη νη ρξεσζηηθνέ ηφθνη, νη πξνκάζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα Ϋμνδα 
ζπλαιιΪγκαηνο θαη ρξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο θαζψο θαη ηα ινηπΪ θαζαξΪ 
ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 ιεο νη εηαηξεέεο-πξνκεζεπηΫο ηεο επηρεέξεζεο γηα ηηο δαπΪλεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζα πξΫπεη λα 
ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε πεξέπησζε θαηαζΫζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη 
φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηΫο πνπ εέλαη αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη 
ελ ιφγσ δαπΪλεο. 

 Αελ εέλαη επηηξεπηά ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηά κΫζσ ινγαξηαζκψλ θαη παξαζηαηηθψλ ησλ 
κεηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 Γηα ηηκνιφγηα πνπ εέλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθάο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ 
επηιεμηκφηεηα ηνπο κπνξεέ λα δεηεζεέ ε κεηΪθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα απφ επέζεκν θνξΫα. 
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 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκέδνληαη γηα ηελ πηζηνπνέεζε ησλ 
δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθΪ Ϋγγξαθα (φπσο αλαθΫξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΙΙ), ην απαηηνχκελν 
πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληέζηνηρα ηξαπεδηθΪ εκβΪζκαηα. Αειαδά: 
 Βληνιά Ϋθδνζεο εληΪικαηνο/γξακκΪηην εέζπξαμεο φπνπ λα αλαγξΪθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο 

θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ  
 Swift φπνπ λα αλαγξΪθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ 

παξαζηαηηθνχ. 

 Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο Τπεξεζέεο θαη ΒπηηξνπΫο Ώμηνιφγεζεο κπνξνχλ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο αιιΪ θαη ζε κεηαγελΫζηεξα ζηΪδηα ηεο πινπνέεζεο ά θαη κεηΪ 
ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο λα ειΫγρνπλ ηα ζηνηρεέα αμέαο ησλ κεραλεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ. Οη 
αξκφδηεο Τπεξεζέεο ά νη ΒπηηξνπΫο Ώμηνιφγεζεο κπνξεέ λα δεηνχλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηνλ 
πξνκεζεπηηθφ νέθν ά θαη ηξέηνπο πξφζζεηα θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο γηα 
εμαθξέβσζε ηεο αμέαο, γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηηκψλ απηψλ. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ 
πΪγησλ ζηνηρεέσλ ηεο επΫλδπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη 
ΒπηηξνπΫο Ώμηνιφγεζεο θΪζε εέδνπο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, φπσο κΫζνδνη θνζηνιφγεζεο θηηξηαθψλ 
θαη Ϊιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην ΣΒΒ πνπ ζα ιακβΪλνπλ ππφςε ηε θχζε θαη ην εέδνο 
ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Οη ΒΦΑ Ϋρνπλ ην δηθαέσκα πεξηθνπάο εγθεθξηκΫλσλ 
δαπαλψλ θαηΪ ηελ πηζηνπνέεζε ηνπο, αλ απηΫο δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ά θξηζνχλ ππεξβνιηθΫο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο.  

 ΠξνθεηκΫλνπ γηα αγνξΪ θαηλνχξηνπ, ζπγρξφλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνένπ 
ε θαζαξά αμέα αγνξΪο ππεξβαέλεη ηηο 70.000 επξψ γηα θΪζε κερΪλεκα ά ινηπφ εμνπιηζκφ, ρνξάγεζε 
ηεο ελέζρπζεο γέλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξΪ ηνπ απφ ηνλ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο 
πξαγκαηνπνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν. ε πεξέπησζε δε πνπ ε αγνξΪ ηνπ 
πξαγκαηνπνηεέηαη απφ Ϊιιε επηρεέξεζε, ε ρνξάγεζε ηεο ελέζρπζεο γέλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ηα παξαζηαηηθΪ αγνξΪο ηνπ ζπλνδεχνληαη ζε θΪζε πεξέπησζε:  
 απφ επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ κεραλάκαηνο ά 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηά ηνπ θνξΫα ηεο 
επΫλδπζεο θαη 

 απφ βεβαέσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ φηη ν ζπγθεθξηκΫλνο πξνκεζεπηάο απνηειεέ λφκηκν 
αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκΫλνο εμνπιηζκφο εέλαη θαηλνχξγηνο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθΪ παξαζηαηηθΪ εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθΪζηνηε ηζρχνληα ζηνλ 
Κψδηθα ΐηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ (Κ.ΐ..) θαη ηηο νδεγέεο ηεο Ώξράο Πιεξσκάο ηνπ ΒΠΏ 2007- 2013 

 

10.  ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

 
Δ επελδπηηθά πξφηαζε ππνβΪιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιάο», ην νπνέν παξΪγεηαη θαηΪ ηε 
δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Βληζρχζεσλ πνπ 
παξΫρεη ην Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ (ΤΏΏΤΜΑ).  
 
Ζ δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο εέλαη ππνρξεσηηθά. Τπελζπκέδεηαη φηη πξνηΪζεηο πνπ δελ 
Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ θαηΪ ηελ παξαιαβά ησλ θπζηθψλ θαθΫισλ 
ησλ πξνηΪζεσλ ζα ειΫγρεηαη ε ππνρξΫσζε ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. 
 
Γηα ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά, θΪζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξΫπεη λα επηζθεθζεέ ηνπο ζρεηηθνχο 
δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιΪβεη αλαιπηηθά ελεκΫξσζε θαη νδεγέεο αλαθνξηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα 
ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο Πξφηαζάο ηνπ. 
 
ε ηπρφλ δηαθνξΫο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο θαη ηεο 
Ϋληππεο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο ππεξηζρχεη ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. 
 
Σα Έληππν Τπνβνιάο φπσο θαη φια ηα Ϋληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα 
βξέζθνπλ ζηνπο παξαθΪησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 
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 ηνπ ΤΏΏΤΜΑ (http://www.mindev.gov.gr/) 

 ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο (www.ggb.gr) 

 ηεο ΒΤΑ/ΒΠΏΒ (www.antagonistikotita.gr),  

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

 ηνπ ΒΦΒΠΏΒ (www.efepae.gr ) 

 ησλ Βηαέξσλ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΒΦΒΠΏΒ Σξαπεδηθψλ ΕδξπκΪησλ 
θαη ΦνξΫσλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV) 

 

 Οη πξνηΪζεηο ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ 
(http://www.mindev.gov.gr/), www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis θαη www.efepae.gr  απφ ηελ 15/4/2013 θαη κΫρξη ηηο 31/5/2013. 

 
Χο πξνζεζκέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ νξέδεηαη ε 24ε ψξα ηεο εκΫξαο πνπ Ϋρεη 
θαζνξηζηεέ σο θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο εκεξνκελέαο ηεο 
ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ, δελ γέλεηαη απνδεθηά θακέα ππνβνιά πξνηΪζεσλ.  
 
Οη πξνηΪζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζα εέλαη απηΫο γηα ηηο νπνέεο Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ 
θαη γηα ηηο νπνέεο Ϋρνπλ απνζηαιεέ ζηα κΫξε ππνβνιάο ν θπζηθφο θΪθεινο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ.  
 

 Οη ΠξνηΪζεηο (ΦΪθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε Ϋληππε 
κνξθά (Ϋλα αληέγξαθν), ην αξγφηεξν ζε δΫθα πΫληε (15) εκΫξεο (εκεξνινγηαθΫο) κεηΪ ηελ 
θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ, ζε Ϋλαλ απφ ηνπο εηαέξνπο 
ηνπ ΒΦΒΠΏΒ αλΪινγα κε ηνλ ηφπν πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο, κε βΪζε ηελ πεξηθεξεηαθά 
αξκνδηφηεηα ηνπ θαζΫλα ά ζηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΒΦΒΠΏΒ ΣξαπεδηθΪ Εδξχκαηα θαη 
Ώλαπηπμηαθνχο Φνξεέο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV) 

 
Ο  θπζηθφο  θΪθεινο ππνβΪιιεηαη ζην ζεκεέν, ην νπνέν ν επελδπηάο δειψλεη ζηελ ειεθηξνληθά 
ηνπ ππνβνιά. 
 
ΒλαιιαθηηθΪ, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθΪ ζηνλ πεξηθεξεηαθΪ αξκφδην εηαέξν ηνπ ΒΦΒΠΏΒ ( 
ά ηα αληέζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΒΦΒΠΏΒ ΣξαπεδηθΪ Εδξχκαηα θαη Ώλαπηπμηαθνχο Φνξεέο) κε 
ζπζηεκΫλε επηζηνιά ά κε ηαρπκεηαθνξΪ ην αξγφηεξν δεθαπΫληε (15) εκΫξεο (εκεξνινγηαθΫο) κεηΪ 
ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ πξνηΪζεσλ  
 
ε πεξέπησζε πνπ νη αλσηΫξσ εκεξνκελέεο εέλαη αξγέεο, νη θαηαιεθηηθΫο εκεξνκελέεο παξαηεέλνληαη 
κΫρξη θαη ηελ πξψηε εξγΪζηκε εκΫξα.  
 
Ο θΪθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηελ πξφηαζε θαη πιάξσο ζπκπιεξσκΫλα ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ κε ηε ζεηξΪ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΚεθΪιαην 11 - Ώπαηηνχκελα 
ΑηθαηνινγεηηθΪ. 
 
Γηα λα ζεσξεζεέ φηη ε δηαδηθαζέα παξαιαβάο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξΫπεη: 

 Δ ειεθηξνληθά παξαιαβά ηνπ Βληχπνπ Τπνβνιάο λα νινθιεξσζεέ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά 
εκεξνκελέα θαη ψξα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο πξνηΪζεσλ. 

 Να Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ε ππνβνιά/απνζηνιά ηνπ ΦαθΫινπ ππνςεθηφηεηαο, κΫζα ζηα 
ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ νξέδνληαη. 

 
ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρεέξσο, απηΪ ζα πξσηνθνιινχληαη θαηΪ ηελ παξαιαβά 
ηνπο, σο εηζεξρφκελα Ϋγγξαθα ζην πξσηφθνιιν ησλ θαηΪ ηφπνπο θνξΫσλ ππνδνράο. Δ εκεξνκελέα 
πξσηνθφιιεζεο απηψλ ζεσξεέηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν εκπξφζεζκεο ππνβνιάο.  
 
Δ απφδεημε απνζηνιάο ησλ ΒΛΣΏ ά ηεο εηαηξεέαο ηαρπκεηαθνξΪο ζεσξεέηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν 
εκπξφζεζκεο ππνβνιάο. Ώληέζηνηρα, νη ΠξνηΪζεηο πνπ ζα απνζηαινχλ κεηΪ ηελ παξαπΪλσ 

http://www.mindev.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.efepae.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.efepae.gr/
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εκεξνκελέα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη 
εγγξΪθσο κε ζρεηηθά επηζηνιά απφ ηνπο θαηΪ ηφπνπο εηαέξνπο ηνπ ΒΦΒΠΏΒ 
 
ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο θαη απνζηνιάο (ηαρπδξνκηθΪ ά κε ηαρπκεηαθνξΪ) ν θΪθεινο ζα θΫξεη 
εμσηεξηθΪ ηελ αθφινπζε Ϋλδεημε: 
 
 

 
 ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΙΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
 

«ΜεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ΐ.Β.ΠΒ. θαη ΒπηρεηξεκαηηθΪ ΠΪξθα» 
 Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ «...........................................................................................................................» 
Κσδηθφο Πξφηαζεο(1) : «………………….» 
Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο «……………………………………..» 

(1) Βέλαη ν θσδηθφο πνπ ζα παξαρζεέ θαηΪ ηελ ειεθηξνληθά παξαιαβά ηνπ Βληχπνπ Τπνβνιάο. 
 
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ειεθηξνληθάο θαη θπζηθάο ππνβνιάο θαθΫισλ, αξρέδεη Ϊκεζα απφ ηνλ 
ΒΦΒΠΏΒ ε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
 
ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο ειιεέςεσλ, νη δπλεηηθνέ δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθΪ απφ ηνλ 
ΒΦΒΠΏΒ, νη νπνένη νθεέινπλ εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ιάςε ηεο 
επηζηνιάο λα πξνζθνκέζνπλ εέηε απηνπξνζψπσο εέηε ηαρπδξνκηθΪ (ζθξαγέδα ηαρπδξνκεένπ ά 
εηαηξέαο ηαρπκεηαθνξΪο ) ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ.  
 
Δ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθεέιεη λα νινθιεξσζεέ εληφο ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ ειιεέςεσλ εθ κΫξνπο 
ησλ ππνςάθησλ επελδπηψλ.  
 

11.  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ 

 
χκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξάζεηο ππνβΪιινπλ ζην 
θπζηθφ θΪθειν ηεο πξφηαζεο ηα θαησηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ πξσηφηππα ά ζε θαζαξΫο θαη επθξηλεέο 
θσηνηππέεο: 
 
1. Ώέηεζε – Έληππν Τπνβνιάο Πξφηαζεο ηεο επηρεέξεζεο, ππνγεγξακκΫλν απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρεέξεζεο θαη ζθξαγηζκΫλν κε ηελ ζθξαγέδα ηεο επηρεέξεζεο. 
(Πξσηφηππε Δθηχπσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο). 

 
2. Καηαζηαηηθφ ηεο επηρεέξεζεο καδέ κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο πνπ απηφ Ϋρεη ππνζηεέ ά θσδηθνπνηεκΫλν 

θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεέα ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεέξεζεο, 
ζπλνδεπφκελα απφ ΐεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθεένπ ά Αεκφζηαο Ώξράο ζηηο νπνέεο ζα 
αλαγξΪθεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

 
Αηεπθξέληζε: Γηα ηηο ΏΒ απαηηεέηαη ε απνζηνιά ηνπ ΦΒΚ ζπγθξφηεζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζε 
ψκα θαη ΦΒΚ λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο επηρεέξεζεο θαη βηβιέν κεηφρσλ ά πξαθηηθΪ Γ.. απφ ηα 
νπνέα λα πξνθχπηεη ε κεηνρηθά ζχλζεζε. 
 
Γηα ηηο ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο θαηαηέζεηαη ε Έλαξμε Βπηηεδεχκαηνο κε ηηο κεηαβνιΫο απηάο. 
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3. ΑεκνζηεπκΫλνη Εζνινγηζκνέ θαη ΏπνηειΫζκαηα ρξάζεο γηα ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2010,2011,2012 
(Xξάζεηο 2009,2010,2011 αληέζηνηρα) γηα φζεο επηρεηξάζεηο εέλαη ππνρξεσκΫλεο λα ζπληΪζζνπλ. 

 
Αηεπθξέληζε: ε πεξέπησζε ππεξδσδεθΪκελεο ρξάζεο ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη ζε πέλαθα δηαρσξηζκφο 
αλΪ Ϋηνο ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Κχθινπ Βξγαζηψλ κε θαηΪζεζε ησλ αληέζηνηρσλ ηζνδπγέσλ. 
 
4. Σα Έληππα Αάισζεο Φνξνινγέαο Βηζνδάκαηνο (Γηα ηηο ΏΒ, ΒΠΒ Έληππν Φ01, γηα ηηο ΟΒ, ΒΒ 

Έληππν Β5, γηα ηηο ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο Έληππν Β1) γηα ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2010,2011,2012 
(Xξάζεηο 2009,2010,2011 αληέζηνηρα) Σα Ϋληππα απηΪ ζα θΫξνπλ νπσζδάπνηε Ϋλδεημε 
ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ά ηε ζθξαγέδα παξαιαβάο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Α.Ο.Τ. 

 
5. Έληππα Μεραλνγξαθηθνχ Αειηένπ Οηθνλνκηθψλ ηνηρεέσλ Βπηρεηξάζεσλ θαη Βπηηεδεπκαηηψλ 

(Έληππν Β3) γηα ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2010,2011,2012 (Xξάζεηο 2009,2010,2011 αληέζηνηρα). Σα 
Ϋληππα απηΪ ζα θΫξνπλ νπσζδάπνηε Ϋλδεημε ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ά ηε ζθξαγέδα παξαιαβάο 
ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Α.Ο.Τ. 

 
6. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ά ην λφκηκν απαιιαθηηθφ απηάο, ά Τπεχζπλε Αάισζε ζχκθσλα 

κε ην δεχηεξν κΫξνο ηνπ Ν. 3982/2011, ά νπνηαδάπνηε Ϋγγξαθα Αεκφζησλ Ώξρψλ απφ ηα νπνέα 
λα απνδεηθλχεηαη ηνπιΪρηζηνλ ε λφκηκε ιεηηνπξγέα ηεο θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ πθηζηΪκελε ζΫζε 
θαη πηζαλΫο δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο ππνρξεσηηθάο κεηεγθαηΪζηαζεο. 

 
7. Έγγξαθα θαη ζηνηρεέα απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ε επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ ζηελ πθηζηΪκελε 

ζΫζε ηεο θαη ζπλερέδεη λα ιεηηνπξγεέ. (π.ρ. Λνγαξηαζκνέ ΑΒΔ ά ΟΣΒ ) 
 
8. Πξνζχκθσλν ά ζπκβφιαην αγνξΪο θηηξηαθάο εγθαηΪζηαζεο ά ελνηθέαζεο ηνπ θηηξένπ, εληφο ΐΒΠΒ 

ά ΒΠ. ε πεξέπησζε πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ζα πινπνηεζεέ ζε ελνηθηαδφκελν θηέξην θαη δελ 
Ϋρεη θαηαζηεέ δπλαηά ε θαηΪξηηζε κηζζσηεξένπ ζα ζηαιεέ ππεχζπλε δάισζε ππνγεγξακκΫλε απφ 
ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρεέξεζεο φηη ην κηζζσηάξην ζπκβφιαην ζα θαηαηεζεέ πξηλ ηελ πξψηε 
εθηακέεπζε δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
9. Έγγξαθν βεβαέσζεο απφ ηελ Αηεχζπλζε ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ζην νπνέν 

λα βεβαηψλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο πεξηθεξεηαθάο ελφηεηαο ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε πξνο 
κεηεγθαηΪζηαζε επηρεέξεζε δελ ππΪξρεη δηαζΫζηκνο ρψξνο ππνδνράο γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε 
θαηεγνξέα φριεζεο ηεο επηρεέξεζεο, ζηελ πεξέπησζε πνπ κεηεγθαζέζηαηαη εληφο ηεο έδηαο 
πεξηθεξεηαθάο ελνηεηαο επηρεηξάζεηο κΫζεο ά πςειάο φριεζεο ζε αληέζνηρν ππνδνρΫα 
πξννξηδφκελν γηα ρακειφηεξε φριεζε.  

 
10. Έγγξαθν ηνπ Ώξκφδηνπ ΦνξΫα Αηαρεέξηζεο ΐ.Β.ΠΒ. ά ΒΠ ζην νπνέν λα βεβαηψλεηαη φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεέ ε επηρεέξεζε εέλαη επηηξεπηά ζηε ζπγθεθξηκΫλε ΐ.Β.ΠΒ. ά ΒΠ. 
 
11. ε πεξέπησζε κεηεγθαηΪζηαζεο ηεο επηρεέξεζεο ζε ππΪξρνλ θηέξην, απαηηεέηαη Ϋθζεζε πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ ζηελ νπνέα ζα πεξηγξΪθεηαη ε πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε ηνπ λΫνπ ρψξνπ εγθαηΪζηαζεο 
ηεο επηρεέξεζεο θαη νη απαηηνχκελεο παξεκβΪζεηο πξνθεηκΫλνπ απηφ λα θαηαζηεέ θαηΪιιειν γηα 
βηνκεραληθά ρξάζε (ζχκθσλα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο) θαζψο θαη Τπεχζπλε 
Αάισζε ππνγεγξακκΫλε θαη ζθξαγηζκΫλε απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ πεξέ ζηαηηθάο επΪξθεηαο 
ηνπ πθηζηΪκελνπ θηηξένπ.  

 
12. ε πεξέπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρΫδην ζπκπεξηιακβΪλεηαη αγνξΪ θηηξένπ, απαηηεέηαη 

πξνζχκθσλν αγνξΪο θαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εθηακέεπζε ηεο επηρνξάγεζεο, κεηαγεγξακκΫλν 
ζπκβφιαην αγνξΪο. 

 
13. ΏλαιπηηθΫο, πιάξεηο θαη ζαθεέο πξνζθνξΫο – πξνηηκνιφγηα γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζην επελδπηηθφ ζρΫδην.  
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14. Τπεχζπλε δάισζε απφ κεραληθφ γηα ηνλ βαζκφ φριεζεο ηεο κνλΪδαο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ 
3137/191/Φ.15 (ΦΒΚ 1048/ΐ’/2012) ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ζαθψο ε δπλακηθφηεηα ηεο 
κνλΪδαο βΪζεη ησλ θξηηεξέσλ ηεο ελ ιφγσ ΚΤΏ αλΪινγα κε ηνλ ΚΏΑ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. 
εγθαηεζηεκΫλε παξαγσγηθά ηζρχ, ηφλνη/εκΫξα , ηφλνη/Ϋηνο θ..ιπ.) 

 
15. Τπεχζπλε δάισζε απφ ηνλ ηδηνθηάηε ηεο κνλΪδαο ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ζαθψο ε 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλΪδαο βΪζεη ησλ θξηηεξέσλ ηεο ΚΤΏ 3137/191/Φ.15 (ΦΒΚ 1048/ΐ’/2012) 
αλΪινγα κε ηνλ ΚΏΑ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. εγθαηεζηεκΫλε παξαγσγηθά ηζρχ, ηφλνη/εκΫξα , 
ηφλνη/Ϋηνο θ..ιπ.)  

 
16. Τπεχζπλε δάισζε απφ ηνλ ηδηνθηάηε ηεο κνλΪδαο ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ην εΪλ ε ΐ.Β.ΠΒ. 

ζηελ νπνέα γέλεηαη ε κεηεγθαηΪζηαζε αλάθεη ά φρη ζε πεξηνρά ΟΠΏΏΥ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΙΥ. 
 
ΒπηζεκΪλζεηο γηα ηηο πξνζθνξΫο – πξνηηκνιφγηα: 
 
1. Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πξνηηκνιφγηα ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθδνζεέ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα 
πξνδεκνζέεπζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, άηνη 14/12/2012. 
2. Οη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηαμηλνκεκΫλεο κε αχμνληα αξηζκφ πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη ε 
δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο ζπκπιάξσζεο ηεο ειεθηξνληθάο θφξκαο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο γηα ην 
ζρεηηθφ πεδέν αλΪιπζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. 
3. Οη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζαθεέο – πιάξεηο θαη αλαιπηηθΫο θαη λα πεξηΫρνπλ δηαθξηηά 
πεξηγξαθά ησλ δαπαλψλ αλΪ εέδνο θαη αλαγσγά θφζηνπο αλΪ κεηξηθά κνλΪδα γηα ην ζχλνιν ησλ 
δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 
4. Γηα ηηο θηηξηαθΫο δαπΪλεο αλΪιπζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ κε ζαθάλεηα θαη πιεξφηεηα θαη 
δηαρσξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ απφ ηελ παξνρά ησλ εξγαζηψλ.(π.ρ. αλαιπηηθΫο 
επηκεηξάζεηο κεραληθνχ ά ζαθεέο θαη πιάξεηο πξνζθνξΫο)  
5. Γηα ηηο δαπΪλεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη αλαθνξΪ ζηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ 
κεραλεκΪησλ θαη νη πξνζθνξΫο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ελεκεξσηηθΪ θπιιΪδηα (πξνζπΫθηνπο) 
 
17. Τπεχζπλε Αάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεέξεζεο κε ζεψξεζε ηνπ 

γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο απηνχ, κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 
 
 ια ηα αλαγξαθφκελα ηφζν ζηελ ειεθηξνληθά φζν θαη ζηε θπζηθά κνξθά ηνπ εληχπνπ ππνβνιάο 

πξφηαζεο θαζψο θαη φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην θπζηθφ 
θΪθειν ηεο πξφηαζεο εέλαη αθξηβά θαη αιεζά. 

 Ο επηρεηξεκαηέαο Ϋρεη ιΪβεη ζαθά γλψζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 
 Δ επηρεέξεζε Ϋρεη ππνβΪιιεη κφλν κέα πξφηαζε ζην παξφλ Πξφγξακκα. 
 Σν ζπγθεθξηκΫλν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ά κΫξνο απηνχ θαζψο θαη νη δαπΪλεο πνπ πεξηιακβΪλεη 

δελ Ϋρνπλ ρξεκαηνδνηεζεέ, εληαρζεέ θαη δελ ζα ππνβιεζνχλ πξνο Ϋγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε 
Ϊιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 Αελ πξαγκαηνπνηάζεθαλ δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζην Ϋξγν πξηλ απφ ην ρξφλν Ϋλαξμεο 
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, δειαδά πξηλ ηελ εκεξνκελέα πξνδεκνζέεπζεο ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο. 

 Δ επηρεέξεζε δελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά δηαδηθαζέα 
ζπλδηαιιαγάο, νχηε εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο αλΪθηεζε κΫξνπο ά φινπ θαηαβιεζεέζαο δεκφζηαο 
επηρνξάγεζεο, αλεμαξηάησο θαζεζηψηνο ελέζρπζεο ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ απηά ρνξεγάζεθε 
θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξάγεζεο απηάο. 

 Δ επηρεέξεζε δελ εέλαη πξνβιεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2.1 
ζεκεέα 9,10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληάξησλ γξακκψλ ηεο Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο 2004/C/244/02 (γηα 
ηνλ νξηζκφ ηεο Πξνβιεκαηηθάο Βπηρεέξεζεο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ) 

 Δ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋξγσλ απφ ην ΒΓΣΏΏ 
θαη κπνξεέ λα ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ην παξφλ πξφγξακκα ηνπ ΒΣΠΏ. . (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΥ ηνπ 
Παξφληνο Οδεγνχ) 
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 Οη κΫηνρνη ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο δελ δηαζΫηνπλ ηε γεσξγηθά ηδηφηεηα θαη δελ εέλαη 
αζθαιηζκΫλνη ζηνλ ΟΓΏ (ε απαέηεζε αθνξΪ ζην ζχλνιν ησλ εηαέξσλ – κεηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο) 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΥ ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ) 

 Δ επηρεέξεζε δελ ιεηηνπξγεέ κε ηε κνξθά ηεο δηθαηφρξεζεο,(franchising) δελ απνηειεέ θνηλνπξαμέα 
(Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2 Κΐ) θαη δελ εέλαη αζηηθά κε θεξδνζθνπηθά εηαηξεέα. 

 ε πεξέπησζε Ϋγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ν επηρεηξεκαηέαο ζπκθσλεέ ζηε δεκνζέεπζε ηεο 
επσλπκέαο ηεο επηρεέξεζεο, ηνπ ηέηινπ ηεο πξΪμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 
ζηνλ θαηΪινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθΪ (ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ 
ΒΠΏΝ ΕΕ www.antagonistikotita.gr) ά κε Ϊιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 παξΪγξαθνο 2 
ζηνηρεέν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζκ. 1828/2006. 

 Ο επηρεηξεκαηέαο απνδΫρεηαη νπνηνδάπνηε ζρεηηθφ Ϋιεγρν γηα ηελ εμαθξέβσζε ησλ δεισζΫλησλ 
απφ ηηο αξκφδηεο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο αξρΫο. 

 Ο επηρεηξεκαηέαο απνδΫρεηαη φηη ζε πεξέπησζε δηαπέζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δάισζά ηνπ ά 
ςεπδψλ ζηνηρεέσλ, κεηΪ ηελ Ϋληαμε ηνπ Ϋξγνπ, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ζα θιεζεέ λα επηζηξΫςεη 
Ϋληνθα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα, ην ζχλνιν ηεο ιεθζεέζαο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Ο επηρεηξεκαηέαο γλσξέδεη φηη αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν παχζεη ε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο πξηλ 
ηελ πΪξνδν πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ εηψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιάξσζεο ηεο 
επΫλδπζεο, ππνρξενχηαη ζε Ϋληνθε επηζηξνθά ηεο ελέζρπζεο, πνπ Ϋιαβε ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο 

 Δ επηρεέξεζε ζα κεξηκλάζεη γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξέα (ΏκεΏ) ζηηο λΫεο εγθαηαζηΪζεηο απηάο πινπνηψληαο ηηο απαξαέηεηεο ππνδνκΫο 
πξφζβαζεο κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο, φπσο νη ππνδνκΫο απηΫο πεξηγξΪθνληαη θαη 
αλαιχνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρΫδην πεξηιακβΪλνληαη δαπΪλεο γηα ηελ αγνξΪ αθηλάηνπ ζηελ 
Τπεχζπλε Αάισζε ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα αθφινπζα: 
 Σν πξνο αγνξΪ αθέλεην δελ Ϋρεη απνηειΫζεη ηα πξνεγνχκελα δΫθα (10) Ϋηε αληηθεέκελν 

εζληθάο ά θνηλνηηθάο επηρνξάγεζεο. 
 Ζ ρξάζε ηνπ πξνο αγνξΪ αθηλάηνπ ζα εέλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

πξνγξΪκκαηνο, γηα ηελ πεξένδν πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ηηο δηαηΪμεηο πεξέ 
ΔΣΠΑ. 

 Σν πξνο αγνξΪ αθέλεην δελ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα θαηνηθέα. 
 
18. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεέξεζεο, κε ζεψξεζε ηνπ 

γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο απηνχ, κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 
 
Α.1  
 
 Δ αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο αλεμΪξηεηε επηρεέξεζε Ή 
 Δ αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο «εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (νληφηεηα)» απφ θνηλνχ κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο  
 
Αηεπθξηλέζεηο γηα ηε ζπκπιάξσζε απηνχ ηνπ ηκάκαηνο  
 
1. ηελ Ϋλλνηα ηεο «εληαέαο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο» πεξηιακβΪλνληαη θαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ηνπ 
παξφληνο. 
2. ε πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (νληφηεηα) ζπκπιεξψλεηαη 
ππνρξεσηηθΪ ν θαησηΫξσ πέλαθαο ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΙI γηα θΪζε κέα 
απφ ηηο σο Ϊλσ επηρεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο ζπλδΫεηαη ε αηηνχζα. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.antagonistikotita.gr/
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Πέλαθαο 5: Δπηρεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο 
«εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα». 

 

ηνηρεέα Δπηρεέξεζεο Δπεμάγεζε 

ΏΏ Βπηρεέξεζεο Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο επηρεέξεζεο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα 
ιεηηνπξγεέ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη θαη νη ζπλδεδεκΫλεο/ ζπλεξγαδφκελεο 
επηρεηξάζεηο). 

Βπσλπκέα Βπηρεέξεζεο  

Ώ.Φ.Μ. Βπηρεέξεζεο  

Κ.Ώ.Α. Βπηρεέξεζεο ΏλαγξΪθεηαη ν θχξηνο Κ.Ώ.Α. 

Πνζνζηφ πκκεηνράο 0-100 

Βπψλπκν Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

λνκα Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

Παηξψλπκν Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

Ώ.Φ.Μ. Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

Έγγξαθν Σαπηνπνέεζεο Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ Ώ.Α.Σ. ά Εζνδχλακν 

ΘΫζε ζηελ Βπηρεέξεζε Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

 
Αηεπθξέληζε:  
 
Γηα θΪζε επηρεέξεζε (θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) γηα ηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο 
εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα, απαηηεέηαη επηπιΫνλ ε θαηΪζεζε ησλ Καηαζηαηηθψλ ησλ ζπλδεδεκΫλσλ ά 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξάζεσλ καδέ κε ηηο ηξνπνπνηάζεηο πνπ απηΪ Ϋρνπλ ππνζηεέ ά θσδηθνπνηεκΫλα 
θαηαζηαηηθΪ, απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεέα ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεέξεζεο 
ζπλνδεπφκελα απφ ΐεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθεένπ ά Αεκφζηαο Ώξράο ζηηο νπνέεο ζα 
αλαγξΪθεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. Γηα ηηο ΏΒ απαηηεέηαη ε 
απνζηνιά ηνπ ΦΒΚ ζπγθξφηεζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζε ψκα θαη ΦΒΚ λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο ηεο επηρεέξεζεο, ην βηβιέν κεηφρσλ ά ην πξαθηηθφ ηεο Γ.. απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ε 
κεηνρηθά ζχλζεζε.  
Γηα ηηο ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο θαηαηέζεηαη ε Έλαξμε Βπηηεδεχκαηνο κε ηηο κεηαβνιΫο απηάο Ϋηζη ψζηε 
λα απνδεηθλχνληαη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα θαησηΫξσ: 
I. Δ χπαξμε κηαο λνκηθάο πξνζσπηθφηεηαο.  
II. Δ χπαξμε κφληκεο θαη εληαέαο νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη ζηξαηεγηθάο. 
III. Δ πηνζΫηεζε ηεο δνκάο κηαο εηαηξεέαο εηζεγκΫλεο ζε δχν ρξεκαηηζηάξηα. 
IV. Δ εζσηεξηθά αληηζηΪζκηζε θεξδψλ θαη δεκηψλ ά ηε δηαλνκά ησλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
επηρεηξάζεσλ ηνπ νκέινπ.  
V. Δ απφ θνηλνχ επζχλε ησλ επηρεηξάζεσλ ά ηελ θαηαλνκά ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπο.  
VI. Οη ακνηβαέεο ζπκκεηνρΫο ζην θεθΪιαην κεηαμχ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνλνκηθά 
κνλΪδα. 
VII. Δ ζρΫζε ηεο αηηνχζαο κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο νη νπνέεο ραξαθηεξέδνληαη σο ζπλδεδεκΫλεο κε απηάλ. 
Οη ζπλεξγαδφκελεο ά Ϊιιεο επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα δειψλνληαη κφλν εθφζνλ ζπληξΫρνπλ Ϋλα ά 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεέα i Ϋσο θαη vi πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξαπΪλσ παξΪγξαθν. 
 
Α.2: 
 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε 
απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο), Ϋρνπλ απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο ηεο ελέζρπζεο 
θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) 
απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο, βΪζεη θαζεζηψηνο De Minimis. 
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ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ βΪζεη ηνπ 
θαζεζηψηνο De Minimis (πξφγξακκα, θνξΫαο επηδφηεζεο, ρξνλνινγέα Ϋληαμεο θαη πνζφ). ηελ 
πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ιΪβεη θακέα ελέζρπζε, ζα ην αλαγξΪθεη ζηελ ππεχζπλε δάισζε. 
 
 

Πέλαθαο 6. Καηαγξαθά Δπηρνξεγάζεσλ De Minimis 
ΔΝΙΥΤΔΙ De Minimis ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Η ΑΙΣΟΤΑ ΔΥΔΙ ΑΠΟΚΣΗΔΙ ΔΝΝΟΜΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΛΗΦΗ. 

ηνλ Πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαη νη εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί βάζεη ηνπ πξνζωξηλνύ θαζεζηώηνο (2009/C83/01). 
(Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο εληαία νηθνλνκηθή 

κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε από ην νπνίν ε 

επηρείξεζε έρεη 
απνθηήζεη έλλνκν 

δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (από 1-1-
2011 θαη κεηά) θαη 
θνξέαο ρνξήγεζεο 

ελίζρπζεο. 

Αξηζκόο 
Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο 

Έληαμεο ή αξηζκόο 
ζύκβαζεο ή άιινπ 

εγγξάθνπ κε ην 
νπνίν 

ηεθκεξηώλεηαη ε 
απόθηεζε ηνπ 

έλλνκνπ 
δηθαηώκαηνο 

Ζκ/λία 
Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο 
Έληαμεο ή 
εκεξνκελία 

απόθηεζεο ηνπ 
έλλνκνπ 

δηθαηώκαηνο 

Πνζό 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηεζ
εο πνπ 

αλαγξάθεηαη 
ζηελ 

Απόθαζε 
Έληαμεο. 

Πνζό 
Γεκόζηαο 

Υξεκαηνδόηεζ
εο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 

ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 

ρξεκαηνδόηεζ
εο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

        

 

Βπηζεκαέλεηαη φηη σο εκεξνκελέα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 
Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο Ϋληαμεο/ππαγσγάο θαη ελ γΫλεη παξαρψξεζεο ηνπ Ϋλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο 
ηεο ελέζρπζεο. ΒιΫγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ε 
επηρεέξεζε ιακβΪλεη, ηφζν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ νηθεένπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, φζν θαη ησλ δχν 
πξνεγνπκΫλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβσζεέ αλ ε λΫα ελέζρπζε δελ νδεγεέ ζε 
ππΫξβαζε ηνπ αλσηΪηνπ νξένπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. ε θΪζε πεξέπησζε 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ιακβΪλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ 
ηξνπνπνηάζεηο ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ.(ΒΪλ δειαδά Ϋλα επελδπηηθφ ζρΫδην Ϋρεη νινθιεξσζεέ θαη 
Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ ε αξρηθά ηνπ Ϋγθξηζε, ιακβΪλεηαη ππ’ φςηλ ε ηειεπηαέα ηξνπνπνηεκΫλε εγθξηηηθά 
απφθαζε). 
 

Α.3: 
 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη 

επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο), Ϋρνπλ 
απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο ηεο ελέζρπζεο, θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ 
νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο 
αέηεζεο ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο, βΪζεη νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο. 

 
ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ βΪζεη νηνπδάπνηε 
Ϊιινπ θαζεζηψηνο πνπ δελ εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο πεξέ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο (πξφγξακκα, 
θνξΫαο επηδφηεζεο, ρξνλνινγέα Ϋληαμεο θαη πνζφ) γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο πνπ πξφθεηηαη λα 
ζσξεπζνχλ κε εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. ηελ πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ιΪβεη θακέα 
ελέζρπζε, ζα ην αλαγξΪθεη ζηελ ππεχζπλε δάισζε. 
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Πέλαθαο 7 Δπηρνξεγάζεηο βΪζεη νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ (πιελ de minimis) θαζεζηψηνο γηα ηηο 
έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

 

Βπηζεκαέλεηαη φηη σο εκεξνκελέα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 
Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο Ϋληαμεο/ππαγσγάο θαη ελ γΫλεη παξαρψξεζεο ηνπ Ϋλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο 
ηεο ελέζρπζεο. 

 
Α.4: 
 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ Ϋρεη ζπκπεξηιεθζεέ ζε επελδπηηθά πξφηαζε, ε νπνέα Ϋρεη 

ππνβιεζεέ απφ ηελ αηηνχζα επηρεέξεζε θαζψο θαη απφ ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε 
απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο) θαη βξέζθεηαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο, 
βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο 
έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

 
ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ Ϋρνπλ ζπκπεξηιεθζεέ ζε 
επελδπηηθά πξφηαζε, ε νπνέα Ϋρεη ππνβιεζεέ απφ ηελ αηηνχζα επηρεέξεζε, θαζψο θαη απφ ηηο 
επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο) θαη βξέζθεηαη 
ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο, βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά 
νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο (πξφγξακκα, θνξΫαο επηδφηεζεο, 
εκεξνκελέα ππνβνιάο αέηεζεο, αηηνχκελε επηρνξάγεζε). 

 

Πέλαθαο 8. Αηηνχκελεο επηρνξεγάζεηο πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο 
βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ 

θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΙΥΤΔΙ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο ή έληαμεο βάζεη θαζεζηώηνο De Minimis γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε 
ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

ηνλ Πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαη νη αηηνύκελεο εληζρύζεηο βάζεη ηνπ πξνζωξηλνύ θαζεζηώηνο (2009/C83/01) 
Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο εληαία 

νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε ζην νπνίν/α ε 

επηρείξεζε έρεη 
ππνβάιιεη πξόηαζε 

θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο ελίζρπζεο. 

Ζκ/λία Τπνβνιήο 
επελδπηηθήο πξόηαζεο 

Πνζό αηηνύκελεο δεκόζηαο 
ρξεκαηνδόηεζεο 

Δπσλπκία Γηθαηνύρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ Γηθαηνύρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

     

     

ΔΝΙΥΤΔΙ (πιελ De Minimis) ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Η ΑΙΣΟΤΑ ΔΥΔΙ ΑΠΟΚΣΗΔΙ ΔΝΝΟΜΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΛΗΦΗ, ΒΑΔΙ ΟΠΟΙΟΤΓΗΠΟΣΔ ΑΛΛΟΤ 
ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΙΓΙΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ. 

Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο εληαία νηθνλνκηθή 
κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε από ην νπνίν ε 

επηρείξεζε έρεη 
απνθηήζεη έλλνκν 

δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (από  από 1-

1-2011 θαη κεηά) θαη 
θνξέαο ρνξήγεζεο 

ελίζρπζεο. 

Αξηζκόο θαη 
εκεξνκελία 
Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο έληαμεο / 
ππαγσγήο ή 
εκεξνκελία 

απόθηεζεο ηνπ 
έλλνκνπ 

δηθαηώκαηνο 

Ίδηεο 
δαπάλεο πνπ 
απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν 
ελίζρπζεο 
δπλάκεη 
άιινπ 

θαζεζηώηνο 

Πνζό 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηεζ
εο πνπ 

αλαγξάθεηαη 
ζηελ 

Απόθαζε 
Έληαμεο/ππαγ

σγήο. 

Πνζό 
Γεκόζηαο 

Υξεκαηνδόηεζ
εο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 

ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 

ρξεκαηνδόηεζ
εο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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Βπηζεκαέλεηαη φηη ζην «ζηΪδην Ϋληαμεο» ζεσξεέηαη δεδνκΫλν φηη ε επελδπηηθά πξφηαζε Ϋρεη 
αμηνινγεζεέ ζεηηθΪ θαη εγθξηζεέ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην νηθεέν πξφγξακκα, αιιΪ δελ Ϋρεη αθφκε 
εθδνζεέ ε ζρεηηθά απφθαζε Ϋληαμεο 
 
Ώ. Σα Έληππα Αάισζεο Φνξνινγέαο Βηζνδάκαηνο (Γηα ηηο ΏΒ, ΒΠΒ Έληππν Φ01, γηα ηηο ΟΒ, ΒΒ 
Έληππν Β5, γηα ηηο ΏηνκηθΫο Βπηρεηξάζεηο Έληππν Β1) γηα ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2010,2011,2012 (Xξάζεηο 
2009,2010,2011 αληέζηνηρα). Σα Ϋληππα απηΪ ζα θΫξνπλ νπσζδάπνηε Ϋλδεημε ειεθηξνληθάο ππνβνιάο 
ά ηε ζθξαγέδα παξαιαβάο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Α.Ο.Τ. 
ΐ. Σα Έληππα Μεραλνγξαθηθνχ Αειηένπ Οηθνλνκηθψλ ηνηρεέσλ Βπηρεηξάζεσλ θαη Βπηηεδεπκαηηψλ 
(Έληππν Β3) γηα ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2010,2011,2012 (Xξάζεηο 2009,2010,2011 αληέζηνηρα). Σα Ϋληππα 
απηΪ ζα θΫξνπλ νπσζδάπνηε Ϋλδεημε ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ά ηε ζθξαγέδα παξαιαβάο ηνπο απφ ηελ 
αξκφδηα Α.Ο.Τ. 
 
ΒπηζεκΪλζεηο:  
 
Δ πιεξφηεηα ηνπ θαθΫινπ απνηειεέ νπζηαζηηθφ θαη θξέζηκν ζηνηρεέν αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο 
θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. 
 
Δ κε ππνβνιά αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκΫλσλ πξνζθνξψλ ά ε Ϋιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ δχλαηαη λα 
νδεγάζεη ζε απφξξηςε ηεο ζρεηηθάο δαπΪλεο ά θαη νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο. 
 
Ο ΒΦΒΠΏΒ πινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο ηεο 
ππνβιεζεέζαο πξφηαζεο Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηελ επηρεέξεζε νπνηνδάπνηε επηπιΫνλ 
δηθαηνινγεηηθφ θξηζεέ απαξαέηεην. 
 
ε θΪζε πεξέπησζε ν ΒΦΒΠΏΒ πινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα δηαζηαχξσζεο 
θαη ειΫγρνπ ηεο αθξέβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρεέσλ ζε νπνηαδάπνηε ρξνληθά ζηηγκά κεηΪ ηελ 
ππνβνιά ηεο πξφηαζεο. 
 
Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξέσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηάο κπνξεέ, θαηΪ ηελ θξέζε 
ηνπ, λα ππνβΪιεη πξφζζεηα ζηνηρεέα ζε εηδηθφ ππνθΪθειν ηεθκεξέσζεο, ζεκεηψλνληαο ζε πνην 
θξηηάξην αμηνιφγεζεο αλαθΫξεηαη ην θΪζε Ϋλα. 
 

12.  ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ. 

 

12.1 ηΪδηα δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο 

Επιγπαμμαηικά η διαδικαζία αξιολόγηζηρ ηων επενδςηικών πποηάζεων πεπιλαμβάνει ηα εξήρ 
ζηάδια: 
 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο 
 χγθιεζε Κεληξηθάο Βπηηξνπάο Ώμηνιφγεζεο γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο. 
 Ώμηνιφγεζε – ΐαζκνιφγεζε ΠξνηΪζεσλ 
 Έιεγρνο - Γλσκνδφηεζε Κεληξηθάο Βπηηξνπάο Ώμηνιφγεζεο. 
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 Έθδνζε Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο Έληαμεο (Γηα ηηο πξνηΪζεηο πνπ εληΪζζνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο) 

 ΒλεκΫξσζε επηρεηξάζεσλ γηα ηα ηειηθΪ απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (Ϋγθξηζε/απφξξηςε 
Ϋληαμεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο) 

 
Δ αμηνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ δηελεξγεέηαη ειεθηξνληθΪ. ΔιεθηξνληθΪ επέζεο πξαγκαηνπνηεέηαη θαη ε 
θιάξσζε αλΪζεζεο πξνηΪζεσλ γηα αμηνιφγεζε. Ο ΒΦΒΠΏΒ Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο δηαδηθαζέαο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνηΪζεσλ θαη ε Αηεχζπλζε ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο 
Ϋθδνζεο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνέεζεο ά ηεο αλΪθιεζεο απηάο. 
 

 

12.2. Μεηξψν Αμηνινγεηψλ. 

 
Ο ΒΦΒΠΏΒ δηαζΫηεη Μεηξψν Ώμηνινγεηψλ γηα ηηο δξΪζεηο ηνπ ΒΠΏ, ην νπνέν πξνΫθπςε κεηΪ απφ 
πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο. Σν πθηζηΪκελν Μεηξψν Ώμηνινγεηψλ εέλαη εγθεθξηκΫλν απφ 
ηελ ΒΤΑ/ΒΠΏΒ. 
 
Σν Μεηξψν Ώμηνινγεηψλ κπνξεέ λα δηεπξχλεηαη ά λα επηθαηξνπνηεέηαη γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ ΒΤΑ/ΒΠΏΒ. 
 

12.3. ΑμηνινγεηΫο 

 
Οη αμηνινγάζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηΪζεσλ δηελεξγνχληαη απφ 2 αμηνινγεηΫο, νη νπνένη 
πξνΫξρνληαη απφ ην πθηζηΪκελν Μεηξψν Ώμηνινγεηψλ πνπ ν ΒΦΒΠΏΒ δηαηεξεέ γηα ηηο δξΪζεηο ηνπ 
ΒΠΏ Δ αλΪδεημά ησλ αμηνινγεηψλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, πξαγκαηνπνηεέηαη ειεθηξνληθΪ. 
 
ΠξνβιΫπεηαη δηαδηθαζέα/ζχζηεκα εθπαέδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αμηνινγεηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ζχζηεκα επηβνιάο θπξψζεσλ ζε πεξέπησζε κε νξζάο εθηΫιεζεο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ Ϋξγνπ ηνπο. 
 
Ο ΒΦΒΠΏΒ αλαιακβΪλεη ηηο ελΫξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηνξγΪλσζε θαη ππνζηάξημε ηεο 
δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο θαη Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξηζεο φισλ ησλ απαξαέηεησλ δεδνκΫλσλ ζην 
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Βληζρχζεσλ. 
 
ε θΪζε πεξέπησζε εέλαη επζχλε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ λα δηαζθαιέδεη θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε φηη ν αμηνινγεηάο 
δελ ηαπηέδεηαη κε ην ζπληΪθηε ηεο επελδπηηθάο πξφηαζεο. 

 

12.4. Δπφπηεο Αμηνιφγεζεο 

 
Δ δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα πεξηιακβΪλεη θαη Βπφπηεο Ώμηνιφγεζεο κε αληηθεέκελν ηελ νξζά 
ηάξεζε ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο. Οη Βπφπηεο Ώμηνιφγεζεο επηιΫγνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ΒΦΒΠΏΒ ά θαη ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ. 
 

12.5. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο 

 
Ο Ϋιεγρνο ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηΪζεσλ δηελεξγεέηαη απφ ηνλ 
ΒΦΒΠΏΒ. 
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ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο ειιεέςεσλ, ν ππνςάθηνο επελδπηάο ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθΪ (κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν θαη επηθνπξηθΪ κε θαμ). 
 
Ο ππνςάθηνο επελδπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αληαπνθξηζεέ εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνέεζε γηα ηελ θΪιπςε ηεο ππνρξΫσζεο απνζηνιάο ησλ ειιεέςεσλ. 
 
ε πεξέπησζε κε θΪιπςεο ησλ ειιεέςεσλ πνπ δεηνχληαη, σο ηελ ηαρζεέζα πξνζεζκέα, νπνηαδάπνηε 
Ϋιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ εμαγσγά ζπκπεξΪζκαηνο γηα ηελ ηάξεζε ησλ ηππηθψλ 
πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο ζην πξφγξακκα, ραξαθηεξέδεηαη σο νπζηψδεο, κε ζπλΫπεηα ηε κε 
πεξαηηΫξσ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγνπ. 
 

12.6. Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο 

 
Ο Ϋιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο φπσο απηΫο πξνζδηνξέδνληαη απφ ηνλ Οδεγφ ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο ζην Ϊξζξν 5 απηνχ, δηελεξγεέηαη απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
ε πεξέπησζε πνπ κηα πξφηαζε δελ πιεξνέ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπ Οδεγνχ δελ 
πξνρσξεέ ζε πεξαηηΫξσ ζηΪδην αμηνιφγεζεο θαη ηέζεηαη ζην αξρεέν. 
 

12.7. Κεληξηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο 

 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ 
ζπγθξνηεέηαη Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο γηα ηηο αλΪγθεο ηεο εγθξηηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο. 
 
Δ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο εέλαη πεληακειάο θαη απαξηέδεηαη απφ ηα ηαθηηθΪ θαη ηα 
αλαπιεξσκαηηθΪ κΫιε απηάο. ΣΫζζαξα (4) απφ ηα κΫιε ηεο Βπηηξνπάο εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινη 
ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαη εηδηθφηεξα ν ΠξνηζηΪκελνο ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο, ν ΠξνηζηΪκελνο ηνπ 
αξκνδένπ Σκάκαηνο θαη δχν (2) ππΪιιεινη πνπ νξέδνληαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ηεο Αηεχζπλζεο 
ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο. Έλα (1) απφ ηα 
κΫιε ηεο Βπηηξνπάο εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινο ηνπ ΒΦΒΠΏΒ πνπ νξέδεηαηη θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ 
αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ.  
 
Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο εγθξηηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο δχλαηαη λα νξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλσηΫξσ θαη επηπξφζζεηεο ΚεληξηθΫο ΒπηηξνπΫο Ώμηνιφγεζεο κε ηηο έδηεο αξκνδηφηεηεο. 
 
Υσξέο δηθαέσκα ςάθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηΫρεη ζηελ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο θαη αξκφδην 
ζηΫιερνο ηεο Βηδηθάο Τπεξεζέαο Αηαρεέξηζεο ηνπ ΒΠΏΒ (ΒΤΑ/ΒΠΏΒ). 
 
Δ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο Ϋρεη ηηο εμάο αξκνδηφηεηεο: 
 
 ΜεξηκλΪ, ζε επέπεδν θαηεπζχλζεσλ, κε ηε ζπλδξνκά ηνπ ΒΦΒΠΏΒ, γηα θΪζε ελΫξγεηα πνπ 

απαηηεέηαη ζην πιαέζην ηεο νξγΪλσζεο θαη επνπηεέαο ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο.  
 Γλσκνδνηεέ γηα ηελ νξηζηηθνπνέεζε ησλ πξνηΪζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην επφκελν ζηΪδην 

αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, κεηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θΪιπςεο ησλ ηππηθψλ 
πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο. 

 Γλσκνδνηεέ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνηΪζεσλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, Ϋρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεθκεξησκΫλεο απφξξηςεο ζε πεξέπησζε πνπ 
δηαπηζησζεέ φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο. 
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 Γλσκνδνηεέ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνηΪζεσλ πνπ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ ζην ζηΪδην ηεο 
αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκΫλε γλψκε πεξέ επαλαμηνιφγεζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνέεο δηαπηζηψλεηαη πξνθαλΫο ιΪζνο. 

 Αηαηππψλεη αηηηνινγεκΫλε γλψκε ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνέεο εγεέξνληαη ακθηζβεηάζεηο. 
 Οξηζηηθνπνηεέ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε βαζκνινγέα ησλ πξνηΪζεσλ. 
 
Οη γλσκνδνηάζεηο ηεο Κεληξηθάο Βπηηξνπάο Ώμηνιφγεζεο πξΫπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο 
πξφηαζεο θαη λα εέλαη επαξθψο αηηηνινγεκΫλεο. 
 
Δ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο βξέζθεηαη ζε απαξηέα θαη κπνξεέ λα ζπλεδξηΪζεη φηαλ 
παξεπξέζθνληαη ηξέα (3) ηνπιΪρηζηνλ κΫιε ηεο ηα νπνέα Ϋρνπλ δηθαέσκα ςάθνπ εθ ησλ νπνέσλ 
ππνρξεσηηθΪ Ϋλα κΫινο ζα πξνΫξρεηαη απφ ην Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαη Ϋλα κΫινο απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 

12.8. Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ ΠξνηΪζεσλ 

 
Ώ) ΏμηνινγεηΫο 
 
Οη ππνβιεζεέζεο πξνηΪζεηο νη νπνέεο πιεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο εμεηΪδνληαη θαη 
βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηΫο ζηνπο νπνένπο ε αμηνιφγεζε αλαηέζεηαη κε ειεθηξνληθά θιάξσζε. 
 
ΚΪζε πξφηαζε αμηνινγεέηαη απφ 2 αμηνινγεηΫο θαη βαζκνινγεέηαη κε βΪζε ηα θξηηάξηα ηνπ παξφληνο 
Οδεγνχ. 
 
ΐαζηθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο εέλαη νη εμάο: 
 

 Οη πξνηΪζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηέζεληαη πξνο εμΫηαζε ζηνπο αμηνινγεηΫο κε 
ειεθηξνληθά θιάξσζε. 

 ΚΪζε ειεθηξνληθά θιάξσζε γηα ρξΫσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηά, ιακβΪλεη ρψξα απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζέαο, ηε ζηηγκά ηεο δηελΫξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. ΚαλΫλα εκπιεθφκελν κΫξνο 
δε γλσξέδεη εθ ησλ πξνηΫξσλ ην Φπζηθφ Πξφζσπν πνπ ζα αλαιΪβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 ΚΪζε πξφηαζε αμηνινγεέηαη νπσζδάπνηε απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηΫο.  

 ε πεξέπησζε πνπ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγέαο κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγεηψλ εέλαη πΪλσ απφ 
20% ηφηε ε πξφηαζε αλαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ ζε ηξέην αμηνινγεηά. Χο νξηζηηθά βαζκνινγέα ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο πξφηαζεο ζεσξεέηαη ν ΜΫζνο ξνο ησλ δχν βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλέδνπλ ηε 
κηθξφηεξε απφθιηζε. 

 Δ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηεέηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην 
ζθνπφ απηφ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ θαη ε φιε δηαδηθαζέα δχλαηαη λα επνπηεχεηαη απφ αξκφδηνπο 
επφπηεο.  

 Ώπφ ηε ζηηγκά ηεο ρξΫσζεο κηαο πξφηαζεο, σο θαη ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο δελ εέλαη 
επηηξεπηά ε Ϋμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, ε ρξάζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε 
νπνηαδάπνηε επηθνηλσλέα ηνπ αμηνινγεηά κε Ϊιια πξφζσπα. ε πεξέπησζε αλαγθαζηηθάο δηαθνπάο 
ηεο αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε ζρεηηθά δηαδηθαζέα θαη ε πξφηαζε αλαδξνκνινγεέηαη πξνο λΫα 
ρξΫσζε. 

 
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηΪζεσλ απφ ηνπο αμηνινγεηΫο νη αμηνινγεζεέζεο 
πξνηΪζεηο εηζΪγνληαη ζηε Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο γηα εμΫηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 
παξφληα Οδεγφ.  
 
ΐ). ΒηζεγεηΫο 
 
ηελ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο εηζΪγεηαη θαηΪζηαζε κε φιεο ηηο αμηνινγεζεέζεο πξνηΪζεηο. 
πγθεθξηκΫλα γηα θΪζε πξφηαζε αλαθΫξνληαη απφ θαηΪιιεια εμνπζηνδνηεκΫλν Ϊηνκν, ηνλ Βηζεγεηά, ν 
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νπνένο Ϋρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιάινπ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ. ηελ εηζάγεζε ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη 
ηα εμάο ζηνηρεέα: 
 
1. Σα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θΪζε πξφηαζεο.  
2. Δ ηαθηνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρΫζε κε ην θπζηθφ αληηθεέκελν ζηελ νξζά θαηεγνξέα 

δαπαλψλ – ελεξγεηψλ. 
3. Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ θΪζε αμηνινγεηά θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα επηρνξάγεζε. 
4. Ο βαζκφο θΪζε αμηνινγεηά  
5. Ο ΜΫζνο ξνο ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ 
6. Δ εηζάγεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνο Ϋληαμε πξφηαζεο ζηελ 

Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ησλ αμηνινγάζεσλ.  
 
Με επζχλε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ δηαζθαιέδεηαη φηη ν εηζεγεηάο δελ ζα ηαπηέδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηά ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο πξφηαζεο. 
 
 
Γ. Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο. 
 
Δ ηειηθά βαζκνινγέα θΪζε πξφηαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δηακνξθψλνληαη θαη 
νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο θαηφπηλ παξνπζέαζεο ηεο αμηνιφγεζεο 
ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ Βηζεγεηά σο εμάο: 
 
1. Βθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγέαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ εέλαη πΪλσ απφ 20% ηφηε ε πξφηαζε 

αλαηέζεηαη ζε ηξέην αμηνινγεηά θαη σο νξηζηηθά βαζκνινγέα ζεσξεέηαη ν ΜΫζνο ξνο ησλ δχν 
βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλέδνπλ ηε κηθξφηεξε απφθιηζε. 

2. ΏλΪινγα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ώμηνιφγεζεο, ε Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεέ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θΪζε πξφηαζεο. ε θΪζε πεξέπησζε ν νξηζηηθνπνηεκΫλνο απφ ηελ 
Κεληξηθά Βπηηξνπά πξνυπνινγηζκφο ζα θηλεέηαη κεηαμχ ησλ αληέζηνηρσλ πξνηΪζεσλ ησλ 
επηθξαηΫζηεξσλ απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο. Βθηφο αλ ππΪξρεη πιάξσο αηηηνινγεκΫλε αλΪγθε 
παξΪβιεςεο ηνπ θαλφλα απηνχ ιφγν πξνθαλνχο ιΪζνπο ζηελ αμηνινγεζε. 

 
Δ Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεέ ηελ ηειηθά βαζκνινγέα θαη ηνπο ηειηθνχο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ πξνηΪζεσλ ά δηακνξθψλεη ε έδηα ηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 
Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Κεληξηθάο Βπηηξνπάο Ώμηνιφγεζεο θαηαγξΪθνληαη ζε πξαθηηθΪ 
πνπ ππνβΪιινληαη γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη ηελ Ϋθδνζε ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο. 

12.9. Κξηηάξηα Αμηνιφγεζεο – πληειεζηΫο Βαξχηεηαο 

 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ θαη ηελ Ϋληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην Πξφγξακκα ιακβΪλνληαη 
ππφςε ηα θξηηάξηα ηνπ θαησηΫξσ Πέλαθα  
 
 
 

Πέλαθαο 9. ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
 

Α/Α ΚΡΙΣΉΡΙΟ ΑΞΙΟΛΓΖΖ 
ΤΝΣΔΛΔΣΉ 

ΒΑΡΌΣΖΣΑ 

1 
ΐαζκφο φριεζεο ησλ πξνο κεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ, ζχκθσλα κε 
Κ.Τ.Ώ. 3137/191/Φ.15 (ΦΒΚ 1048/ΐ’/2012) 

25 

2 ΥσξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο 15 

3 Υξάζεηο γεο ζηελ πεξηνρά ηεο πθηζηΪκελεο εγθαηΪζηαζεο 15 
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4 
Όπαξμε δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ ππνρξεσηηθάο κεηεγθαηΪζηαζεο ά 
νπνηαδάπνηε Ϋγγξαθα Αεκνζέσλ ά Αηθαζηηθψλ Ώξρψλ πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ αλΪγθε κεηεγθαηΪζηαζεο 

20 

5 Βπελδχζεηο γηα Βμνηθνλφκεζε ΒλΫξγεηαο (ΏΠΒ) 10 

6 ΟηθνλνκηθΪ ηνηρεέα Βπηρεέξεζεο 10 

7 Χξηκφηεηα – πιεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ 5 

 
ια ηα θξηηάξηα βαζκνινγνχληαη ζε αθΫξαηα θιέκαθα απφ 1 Ϋσο θαη 10, ζχκθσλα κε ηνλ θαησηΫξσ 
πέλαθα Σν θΪζε θξηηάξην πνιιαπιαζηΪδεηαη κε ηνλ αληέζηνηρν ζπληειεζηά βαξχηεηαο θαη δηαηξεέηαη δηα 
ηνπ 1.000. Δ κΫγηζηε βαζκνινγέα κηαο πξφηαζεο εέλαη ην 10. ΠξνηΪζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
βαζκνινγέα κηθξφηεξε απφ 5 ζεσξνχληαη ηερλννηθνλνκηθΪ αλεθΪξκνζηεο θαη δελ επηιΫγνληαη γηα 
ρξεκαηνδφηεζε.  
 
Δ δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο–γλσκνδφηεζεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ ην αξγφηεξν εληφο εμάληα 
(60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηνπ θπζηθνχ 
θαθΫινπ ππνςεθηφηεηαο θαη ηεο νινθιάξσζεο ηεο δηαδηθαζέαο απνζηνιάο ησλ ειιεέςεσλ εθ κΫξνπο 
ησλ ππνςάθησλ επελδπηψλ. 
 
ΤπΫξβαζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξένπ εέλαη δπλαηφ λα ππΪξμεη κφλν κε γξαπηά ζπγθαηΪζεζε ηεο 
ΒΤΑ/ΒΠΏΒ θαη κφλν γηα πξνβιάκαηα ηα νπνέα ν αξκφδηνο ΒΦΑ γηα ηελ Ώμηνιφγεζε, ζηελ πξνθεηκΫλε 
πεξέπησζε ν ΒΦΒΠΏΒ, βξέζθεηαη ζε αληηθεηκεληθά αδπλακέα λα ηα επηιχζεη. 

 
Πέλαθαο 10. ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΒΑΘΜΟ 

1 

Βαζκφο φριεζεο ησλ πξνο κεηεγθαηΪζηαζε επηρεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηηο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβΪιινλ. 
Τςειά: 10 
ΜΫζε:    8 
Υακειά: 5 

5 – 10 

2 

ΥσξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο  
Γηα επηρεηξάζεηο Τςειάο, ΜΫζεο & Υακειάο ριεζεο πνπ κεηεγθαζέζηαληαη ζε 
ΐΕΠΒ                                                                                                              10. 
Γηα επηρεηξάζεηο Τςειάο ριεζεο πνπ κεηεγθαζέζηαληαη ζε ΐΕΠΏ ιφγσ 
Ϋιιεηςεο ρψξνπ ζε ΐΕΠΒ                                                                                  8 
Γηα επηρεηξάζεηο ΜΫζεο ριεζεο πνπ κεηεγθαζέζηαληαη ζε ΐΕΟΠΏ               7 
Γηα επηρεηξάζεηο Υακειάο ριεζεο πνπ κεηεγθαζέζηαληαη ζε ΐΕΟΠΏ, ΐΕΠΏ, 
ΐΕΠΒ                                                                                                                 5 
ΠΡΟΣΑΖ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ ΤΦΖΛΖ ΟΥΛΖΖ Δ 
ΒΙΟΠΑ ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ 

5 – 10 

3 

Υξάζεηο γεο ζηελ πεξηνρά ηεο πθηζηΪκελεο εγθαηΪζηαζεο 
Ώκηγάο Καηνηθέα ηνπ ΓΠ, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο:                                 10 
Άιιεο πεξηνρΫο ηνπ ΓΠ πνπ ε ρξάζε γεο δελ εέλαη ζπκβαηά κε ηελ 
εγθαηΪζηαζε:                                                                                                  8 
Πεξηνρά εθηφο ζρεδένπ πφιεσο κε ζπκβαηά κε ηελ εγθαηΪζηαζε:                7 
ΠεξηνρΫο φπνπ επηηξΫπεηαη ε βηνκεραληθά ρξάζε:                                        5 
ΐΕΠΒ, ΐΕΠΏ, ΐΕΟΠΏ, Σερλνπφιεηο ε Ϊιιεο κνξθΫο ΐΒΠΒ:                            1 

1 – 10 

4 
Όπαξμε δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ ππνρξεσηηθάο κεηεγθαηΪζηαζεο ά 
νπνηαδάπνηε Ϋγξαθα Γεκνζέσλ Αξρψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ αλΪγθε 
κεηεγθαηΪζηαζεο 

5 – 10 
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ΑηνηθεηηθΫο πξΪμεηο ππνρξεσηηθάο κεηεγθαηΪζηαζεο: 10 
ηνηρεέα, Ϋγγξαθα, απνθΪζεηο δηθαζηεξέσλ. θιπ. πνπ δειψλνπλ πξνβιάκαηα 
ηνπ πθηζηΪκελνπ ρψξνπ εγθαηΪζηαζεο :                      8 
Αελ ππΪξρνπλ δηνηθεηηθνέ/πεξηβαιινληηθνέ ιφγνη:        5 

5 

Δμνηθνλφκεζε ΔλΫξγεηαο 
ΚΪιπςε Βμνηθνλφκεζεο ΒλΫξγεηαο ηδηνπαξαγσγάο απφ ΏΠΒ    10 
Μεηαηξνπά θαπζέκνπ ζε ρξάζε Φπζηθνχ Ώεξένπ ά LPG              8 
ΒπεκβΪζεηο πνπ Ϋρνπλ ζηφρν ηελ Βμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο (κφλσζε θηηξηαθνχ 
θειχθνπο, ηνπνζΫηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκΪησλ, ηνπνζΫηεζε 
θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκΪησλ ελεξγεηαθάο θιΪζεο Ώ΄, εγθαηΪζηαζε ιακπηάξσλ 
εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο, θαπζηάξεο θαη ιΫβεηεο πςειάο απφδνζεο, αλΪθηεζε 
ζεξκφηεηαο απφ θαπζαΫξηα θ.ι.π.):                                                                    5                                                                                                           

5 - 10 

6 

ΟηθνλνκηθΪ ηνηρεέα Δπηρεέξεζεο – Aμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ  
Κχθινο εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2012 Ϊλσ ησλ 30.000 € θαη ζχλνιν ζηελ 
ηξηεηέα Ϊλσ ησλ 100.000 €                   10 
Κχθινο εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2012 Ϊλσ ησλ 30.000 € θαη ζχλνιν ζηελ 
ηξηεηέα θΪησ ησλ 100.000 €                    8 
Κχθινο εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2012 θΪησ ησλ 30.000 € θαη ζχλνιν ζηελ 
ηξηεηέα Ϊλσ ησλ 100.000 €                    5 

5 - 10 

7 

Χξηκφηεηα – πιεξφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ 
Ώμηνινγεέηαη ε πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο πνπ ππνβιάζεθε ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηάζεηο ηνπ Οδεγνχ.  
7.1. ηνηρεέα επηπΫδνπ ηεθκεξέσζεο ππΪξρνπζαο θαηΪζηαζεο (ηαπηφηεηα 
επηρεέξεζεο):  
Πνιχ θαιφ 3 
ΜΫηξην 2 
ΏλεπαξθΫο 1 
7.2. Βπέπεδν αλΪιπζεο ξφινπ θαη αλαγθαηφηεηαο θΪζε ζηνηρεένπ ηεο επΫλδπζεο 
Ώπνιχησο επαξθΫο 3 
ΜΫηξην 2 
ΏλεπαξθΫο 1 
7.3. ΐαζκφο θΪιπςεο δαπαλψλ κε ζαθεέο πξνζθνξΫο (manuals – 
πξνζπΫθηνπο) 
Πνιχ θαιφο 2 
ΜΫηξηνο 1 
Ώλεπαξθάο 0 
7.4. Πξνηεηλφκελεο δαπΪλεο (επηιεμηκφηεηα – νξζά θαηεγνξηνπνέεζε) 
Ναη 2 
ρη 0 

2 - 10 

 
 

12.10 Οινθιάξσζε Αμηνιφγεζεο – Βαζκνιφγεζεο – Έθδνζε Απφθαζεο Έληαμεο 

 
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο Ώμηνιφγεζεο ε Κεληξηθά Βπηηξνπά Ώμηνιφγεζεο κε ηε ζπλδξνκά ηνπ 
ΒΦΒΠΏΒ, ζπληΪζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνέν πεξηιακβΪλνληαη: 
 
 Δ βαζκνινγηθά θαηΪηαμε ησλ πξνηΪζεσλ 
 Ο εγθεθξηκΫλνο πξνυπνινγηζκφο αλΪ θαηεγνξέα δαπαλψλ. ΏθνξΪ ζηηο πξνηΪζεηο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγέα Ϊλσ ηνπ 5 θαη δελ Ϋρνπλ πξνβιάκαηα επηιεμηκφηεηαο 
 Δ ζρεηηθά ηεθκεξέσζε γηα ηηο κε επηιΫμηκεο πξνηΪζεηο ά δαπΪλεο. 
 
Οη πξνηΪζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβΪλνληαη ζε θαηΪινγν θαη καδέ κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 
Κεληξηθάο Βπηηξνπάο Ώμηνιφγεζεο δηαβηβΪδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ 
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ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ ζηνλ Τθππνπξγφ κε απφθαζε ηνπ 
νπνένπ ηα Ϋξγα εληΪζζνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 
 
ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο ζπγθεληξσηηθάο Ώπφθαζεο Έληαμεο δεκνζηεχνληαη ζηνηρεέα ησλ εγθεθξηκΫλσλ 
Ϋξγσλ ζην Αηθηπαθφ Σφπν www.ggb.gr θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ησλ Βηαέξσλ 
απηνχ. 
 
Ώθνινχζσο, φινη νη ελδηαθεξφκελνη δπλεηηθνέ δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη εγγξΪθσο κε ζρεηηθΫο 
εγθξηηηθΫο ά απνξξηπηηθΫο επηζηνιΫο, απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
ηελ πεξέπησζε ησλ εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ ν ΒΦΒΠΏΒ απνζηΫιιεη ηελ Ώπφθαζε Έληαμεο ζηελ νπνέα ζα 
πεξηιακβΪλεηαη ν ζπλνιηθφο εγθεθξηκΫλνο πξνυπνινγηζκφο, ε εγθεθξηκΫλε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, 
ην ηερληθφ παξΪξηεκα κε ζαθά θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ πξνο εθηΫιεζε Ϋξγνπ (θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν), ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 
 
Βπέζεο ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη νη πξνυπνζΫζεηο θαη νη φξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ϋξγνπ, (νη 
πεγΫο, ην πνζνζηφ, ην χςνο απηάο) θαζψο θαη νη δηαδηθαζέεο παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ ηεο 
πινπνέεζεο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ εθ κΫξνπο ηνπ ΒΦΒΠΏΒ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ 
απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν ηνπ Ϋξγνπ, νη πξνυπνζΫζεηο, νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνέ γηα ηε ρνξάγεζε ηεο 
ελέζρπζεο, νη θπξψζεηο, νη φξνη ηάξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ 
Ϋξγνπ θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε αλαγθαέα θαη ζρεηηθά ιεπηνκΫξεηα γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ . 
 
ηελ πεξέπησζε ησλ κε εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ, αλαθΫξεηαη ν αθξηβάο ιφγνο απφξξηςεο. 
 
Οη επηρεηξάζεηο ησλ νπνέσλ ηα αηηάκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, ζπκθσλνχλ πσο ε Ϋγθξηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπΪγεηαη δεκνζέεπζε ηεο επσλπκέαο ηεο επηρεέξεζεο, ηνπ ηέηινπ ηεο πξΪμεο θαη 
ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηΪινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 
ειεθηξνληθΪ (ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΒΠΏΝ ΕΕ www.antagonistikotita.gr ά κε Ϊιιν ηξφπν, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 ζηνηρεέν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζκ. 1828/2006. 
 

13.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΑΡΞΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

 

13.1. Έλαξμε Ϋξγσλ  

 
 
Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαδηθαζέαο πινπνέεζεο ησλ εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ νξέδεηαη ε εκεξνκελέα 
Ϋθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ Ϋξγνπ ζην Πξφγξακκα, ε νπνέα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην 
Σερληθφ ΠαξΪξηεκα ηνπ εγθεθξηκΫλνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηνπ πξνο 
πινπνέεζε Ϋξγνπ, ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 
 
Δ πινπνέεζε ηνπ εγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ σο πξνο ην θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν κΫρξη ηελ 31.3.2015. 
 

13.2. Παξαθνινχζεζε  

 
Οη δηθαηνχρνη εέλαη ππεχζπλνη εμ νινθιάξνπ απΫλαληη ζηνλ ΒΦΒΠΏΒ, γηα ηελ:  
 
 παξαθνινχζεζε θαη δηαζθΪιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ Ϋξγνπ ηνπο, 
 νξζά ηάξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκΪησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο 

http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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 νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε βΪζε ηα εγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ 
θαη πεξηνξηζκνχο. 

 
ΚαηΪ ην δηΪζηεκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα παξΫρνπλ 
νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέα θαηαζηεέ αλαγθαέα πξνο ηνλ ΒΦΒΠΏΒ θαη ην Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο, 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ ΜεηαθνξΪο & Αηθηχσλ ζρεηηθΪ κε ην Ϋξγν ηνπο, κε ηε κνξθά αλαθνξψλ 
ά παξνράο ζπγθεθξηκΫλσλ ζηνηρεέσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αέηεκα ιάςεο ζηνηρεέσλ πνπ απαηηνχληαη 
απφ ην Πξφγξακκα ελδΫρεηαη λα νδεγάζεη ζηελ απΫληαμά ηνπ Ϋξγνπ. 
 
ΚαηΪ ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηΪζηεκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα θνηλνπνηνχληαη Ϊκεζα 
θαη ππνρξεσηηθΪ ζηνλ ΒΦΒΏΠΒ γηα ηε ιάςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κΫηξσλ:  
 
 νπνηαδάπνηε κεηαβνιά πξνθχςεη ζην θπζηθφ ά νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν πνπ νξηνζεηεέ αλΪγθε 

ηξνπνπνέεζάο ηνπο, 
 πηζαλά αδπλακέα απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ Αηθαηνχρνπ λα ζπλερέζεη ηελ πινπνέεζε ηνπ , 
 
ε θΪζε πεξέπησζε ν ΒΦΒΠΏΒ ζα απνζηΫιιεη ζρεηηθΫο νδεγέεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθά παξαθνινχζεζά ηνπ κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο θαζψο επέζεο θαη 
φηαλ θαηαζηεέ αλαγθαέν. 
 
Ώ) ΒθζΫζεηο πξνφδνπ Ϋξγσλ 
 
Δ παξαθνινχζεζε ησλ Ϋξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γέλεηαη κΫζσ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειΫγρσλ 
ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ ησλ Ϋξγσλ ηνπο απφ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ φξγαλα 
ειΫγρνπ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ, θαηφπηλ αηηάκαηνο πηζηνπνέεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  
 
Σα αηηάκαηα πηζηνπνέεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχνληαη απαξαέηεηα απφ ΏλαιπηηθΫο ΒθζΫζεηο 
Πξνφδνπ (ΏΒΠ) Έξγσλ (ΒλδηΪκεζεο ΒθζΫζεηο ά θαη Έθζεζε Οινθιάξσζεο) νη νπνέεο ζα 
ππνβΪιινληαη ηφζν ειεθηξνληθΪ φζν θαη ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθΪ. 
 
Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζΫζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιάο ηνπο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θΪζε Ώλαιπηηθά Έθζεζε Πξνφδνπ ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ ζηνπο 
δηθαηνχρνπο κεηΪ/ά κε ηελ ππνγξαθά ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο. 
 
ΚΪζε Έθζεζε/αέηεκα ελδηΪκεζεο πηζηνπνέεζεο/νινθιάξσζεο ελεξγνπνηεέ ηηο δηαδηθαζέεο 
επαιάζεπζεο-πηζηνπνέεζεο φζνλ αθνξΪ ζηελ πινπνέεζε ηνπ επελδπηηθνχ Ϋξγνπ θαη θαηαβνιάο ηεο 
επηρνξάγεζεο πνπ αλαινγεέ. 
 
Ο Αηθαηνχρνο Ϋρεη δηθαέσκα αέηεζεο ζπλνιηθάο πηζηνπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ρσξέο ηελ ππνβνιά 
ελδηΪκεζσλ εθζΫζεσλ πξνφδνπ (ππνβνιά απεπζεέαο Έθζεζεο Οινθιάξσζεο). 
 
ΐ) Έιεγρνη Ϋξγσλ 
 
Ο Ϋιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζηελ Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο απφ 
ξγαλν ΔιΫγρνπ πνπ απαξηέδεηαη απφ Ϋκπεηξα ζηειΫρε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ ά εμσηεξηθνχο ζπλεξγΪηεο, πνπ 
νξέδνληαη απφ απηφλ. 
 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ειΫγρνπ ζα πξΫπεη πξψηα λα απνζηαιεέ ε αληέζηνηρε Ώλαιπηηθά Έθζεζε 
Πξνφδνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν αλΪινγα κε ηελ θΪζε ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην Ϋξγν. Δ Ώλαιπηηθά Έθζεζε 
Πξνφδνπ ζα πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο πνπ ζα απνζηεέιεη ν ΒΦΒΠΏΒ ζηνλ 
δηθαηνχρν κεηΪ/ά κε ηελ ππνγξαθά ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο. 
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Ο ΒΦΒΠΏΒ πξνθεηκΫλνπ ε επηρεέξεζε λα εέλαη θαηΪιιεια πξνεηνηκαζκΫλε θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ 
ειΫγρνπ απνζηΫιιεη ζρεηηθφ Ϋγγξαθν εηδνπνέεζεο ειΫγρνπ πξηλ ηελ αθξηβά εκεξνκελέα ηνπ ειΫγρνπ 
θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρεέξεζε. 
 
Δ επηρεέξεζε απφ ηελ πιεπξΪ ηεο ζα πξΫπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα ειΫγρνπ θαη λα ηεξεέ ηηο νδεγέεο 
πνπ απηΪ ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελέεο απνζηνιάο ησλ εθθξεκνηάησλ πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ επηηφπην Ϋιεγρν. 
Ο επηηφπηνο Ϋιεγρνο πεξηιακβΪλεη δχν θΪζεηο: 

 Σελ πηζηνπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ (ηερληθά πηζηνπνέεζε) 
 Σελ πηζηνπνέεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (νηθνλνκηθά πηζηνπνέεζε). 

 
ΐ1. Σερληθά Πηζηνπνέεζε 
 
Δ ηερληθά πηζηνπνέεζε πξαγκαηνπνηεέηαη κε επηηφπηα επέζθεςε ηνπ ΟξγΪλνπ ΒιΫγρνπ (φξγαλν 
πηζηνπνέεζεο). Δ παξνπζέα ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ κΫξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
ηερληθάο πηζηνπνέεζεο εέλαη ππνρξεσηηθά θαη απνηειεέ θαηΪ βΪζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιά 
δηεμαγσγά ηνπ ειΫγρνπ. 
 
ΛακβΪλνληαο ππφςε: 
 ηελ απφθαζε Ϋληαμεο θαη ηηο ηπρφλ εγθεθξηκΫλεο ηξνπνπνηάζεηο ηεο πξφηαζεο 
 ηε ππνβιεζεέζα Ώλαιπηηθά Έθζεζε Πξνφδνπ 
 ηνλ Οδεγφ Βθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θαη ηα ινηπΪ Ϋληππα ηεο πξνθάξπμεο 
 ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαέζην 
 
ην ξγαλν ΒιΫγρνπ εμεηΪδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελΫξγεηεο πνπ πινπνέεζε ν Αηθαηνχρνο ειΫγρνληαο ηα 
ζρεηηθΪ ζηνηρεέα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζά πινπνέεζε/νινθιάξσζε ηνπ Φπζηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ θαη 
ηελ ηάξεζε ησλ επηκΫξνπο φξσλ ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο. Βπέζεο, ειΫγρεη ην ζχλνιν ησλ 
παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζά θαηαλνκά ησλ δαπαλψλ ζε θΪζε Καηεγνξέα Βλεξγεηψλ θαη 
αλΪ πνζνηηθφ ζηνηρεέν θαη λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. 
 
Ο ΒΦΒΠΏΒ Ϋρεη ην δηθαέσκα πεξηθνπάο εγθεθξηκΫλσλ δαπαλψλ θαηΪ ηελ πηζηνπνέεζά ηνπο, αλ απηΫο 
δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ά θξηζνχλ ππεξβνιηθΫο σο πξνο ην 
θφζηνο ηνπο. 
 
ε πεξέπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνέεζε θΪπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ππνιεέπεηαη ηνπ αξρηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλέδεηαη ν ιφγνο ηεο πζηΫξεζεο, εθηηκΪηαη θαη ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ 
νινθιάξσζεο.  
 
Τπελζπκέδεηαη φηη ε πηζηνπνέεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιά ησλ αληέζηνηρσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο πνπ ζα απνζηεέιεη ν ΒΦΒΠΏΒ θαη κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην ΠαξΪξηεκα ΥΕΕ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
 
ΐ2. Οηθνλνκηθά Πηζηνπνέεζε 
 
Δ επηβεβαέσζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο νηθνλνκηθάο πηζηνπνέεζεο πξαγκαηνπνηεέηαη κε επηηφπηα 
επέζθεςε ηνπ ΟξγΪλνπ ΒιΫγρνπ, παξΪιιεια κε ηε δηελΫξγεηα ηεο ηερληθάο πηζηνπνέεζεο. 
 
Σν ξγαλν ΒιΫγρνπ θαηΪ θχξην ιφγν : 
 
 εμεηΪδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, 

εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ Ϋθδνζεο θαη εμφθιεζεο 
ηνπο. 

 ειΫγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθΪ ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 
νπνέα κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη κε εηδηθά ζθξαγέδα, πνπ θΫξεη ην ηέηιν ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Σν 
ξγαλν ΒιΫγρνπ ειΫγρεη θαη ηα αληέζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεέα απφ ηηο ινγηζηηθΫο εγγξαθΫο ησλ 
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πξΪμεσλ γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζά εθηΫιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ (π.ρ. βηβιέα 
εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηΫιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ.). 

 
ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ην ξγαλν ΒιΫγρνπ θαηφπηλ απνζηνιάο ησλ ηπρφλ εθθξεκνηάησλ πνπ 
εληνπέζηεθαλ ζηνλ επηηφπην Ϋιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ δεκηνπξγεέ βΪζεη ηεο 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζέαο ην ζρεηηθφ Έληππν ΒιΫγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνέεζεο), εηζΪγεη φια ηα 
απαξαέηεηα ζηνηρεέα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνέεζεο θαη ζηε ζπλΫρεηα 
ζπληΪζζεη ζρεηηθά επηζηνιά κε ηηο δαπΪλεο πνπ πηζηνπνηάζεθαλ θαζψο θαη απηΫο πνπ δελ 
πηζηνπνηάζεθαλ. Δ επηζηνιά κε επζχλε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ απνζηΫιιεηαη ζην δηθαηνχρν. 
 
Δ θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 
 
Γ) Τπνβνιά ΏηηεκΪησλ ΒιΫγρσλ Πηζηνπνέεζεο Ααπαλψλ 
 
ΜεηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ 
ε δηθαηνχρνο επηρεέξεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιάο Ώηηάκαηνο ΒιΫγρνπ – Πηζηνπνέεζεο ηνπ 
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ. Ο Ϋιεγρνο εέλαη δηνηθεηηθφο θαη επηηφπηνο. 
 
Αέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δηθαηνχρν επηρεέξεζε κεηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 25% λα 
ππνβΪιεη Ώέηεκα ΒιΫγρνπ – Πηζηνπνέεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ. Ο Ϋιεγρνο εέλαη 
κφλν δηνηθεηηθφο. Γηα ηελ εμΫηαζε ηεο πξαγκαηνπνέεζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα απνδνράο θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ ε δηθαηνχρνο 
επηρεέξεζε Ϋρεη θαηαβΪιιεη ζε πξνκεζεπηΫο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. 
 
Βπηζεκαέλεηαη φηη εθφζνλ ε δηθαηνχρνο επηρεέξεζε ππνβΪιεη αέηεκα πηζηνπνέεζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 
25% (δηνηθεηηθφο Ϋιεγρνο), ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη θαη Ώέηεκα ΒιΫγρνπ - Πηζηνπνέεζεο ηνπ 
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ, φπνπ ν Ϋιεγρνο εέλαη δηνηθεηηθφο θαη επηηφπηνο. 
 
Βπέζεο δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δηθαηνχρν επηρεέξεζε κεηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 
75% λα ππνβΪιεη Ώέηεκα ΒιΫγρνπ – Πηζηνπνέεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ. Ο Ϋιεγρνο 
εέλαη κφλν δηνηθεηηθφο. 
 
Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ, ε επηρεέξεζε ππνβΪιιεη 
Ώέηεκα ΒιΫγρνπ – Πηζηνπνέεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ. Ο Ϋιεγρνο εέλαη 
δηνηθεηηθφο θαη επηηφπηνο. 
 
Δ δηθαηνχρνο επηρεέξεζε ππνβΪιιεη αέηεκα ειΫγρνπ κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο πνπ 
αλαθΫξεηαη ζηελ απφθαζε Ϋληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 
 
ΚΪζε αέηεκα ειΫγρνπ ελεξγνπνηεέ ηηο δηαδηθαζέεο επαιάζεπζεο – πηζηνπνέεζεο ηεο πξαγκαηνπνέεζεο 
ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ θαζψο θαη ηεο νινθιάξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ θαζψο θαη ηεο 
θαηαβνιάο ηεο αλαινγνχζαο επηρνξάγεζεο. 
 
Δ ππνβνιά ηνπ αηηάκαηνο δηελεξγεέηαη ειεθηξνληθΪ. Οη δηθαηνχρνη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΫληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηνπ αηηάκαηνο, ππνβΪιινπλ ππνρξεσηηθΪ ζηνλ 
αξκφδην εηαέξν ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ην θπζηθφ θΪθειν κε ηα πιάξε ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ ην αέηεκα. (ΏλαιπηηθΫο Οδεγέεο ζα απνζηαινχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα ππαρζνχλ 
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο). Δ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ θπζηθνχ θαθΫινπ απνδεηθλχεηαη 
κφλν απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ εηζεξρνκΫλσλ ηνπ αξκφδηνπ εηαέξνπ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ινγέδεηαη σο 
επέζεκε εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ Ώηηάκαηνο ΒιΫγρνπ – Βπαιάζεπζεο. ε πεξέπησζε κε ηάξεζεο ηεο 
πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηνπ αηηάκαηνο νινθιάξσζεο ην εγθεθξηκΫλν Ϋξγν απεληΪζζεηαη θαη ρΪλεηαη ην 
δηθαέσκα ιάςεο ηεο αλαινγνχζαο επηρνξάγεζεο. 
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Σα αηηάκαηα ησλ δηθαηνχρσλ εμεηΪδνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  
 
Δ Αηεχζπλζε ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο ηνπ 
Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαζψο θαη ν 
ΒλδηΪκεζνο ΦνξΫαο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΒΦΒΠΏΒ) δηαηεξνχλ ην δηθαέσκα λα δεηάζνπλ νπνηαδάπνηε πεξαηηΫξσ δηεπθξέληζε επέ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ά θαη νπνηνδάπνηε επηπξφζζεην ζηνηρεέν ην νπνέν εθηηκΪηαη φηη ζα ζπκβΪιιεη ζηελ 
ηεθκεξέσζε ηεο επαιάζεπζεο - πηζηνπνέεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 
 
Οη δηθαηνχρνη επελδηπηΫο ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ παξνρά ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρεέσλ ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ζα ηνπο θαζνξέδεη ν ΒΦΒΠΏΒ κε ηελ θνηλνπνέεζε ζε απηνχο ηεο 
ζρεηηθάο επηζηνιάο ειιεέςεσλ.  
 
Οη Ϋιεγρνη επέ ηνπ εκπξνζΫζκνπ θαζψο θαη επέ ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ αηηεκΪησλ 
νινθιάξσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
επέζεκε εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπο. 
 
Α) Οινθιάξσζε – Παξαιαβά  
 
Σν αέηεκα νινθιάξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ 
εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθΫξνληαη αλσηΫξσ. 
 
Με ππνβνιά ηεο Ϋθζεζεο/αέηεζεο νινθιάξσζεο ά εθπξφζεζκε ππνβνιά ηεο ζΫηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ 
θέλδπλν λα ππνζηεέ ηηο ζπλΫπεηεο αλΪθιεζεο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο.  
 
Ώπαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ νινθιάξσζε θαη παξαιαβά εέλαη : 

 Σν Ϋξγν λα θξηζεέ νινθιεξσκΫλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ ε χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθάο Ϊδεηαο 
εθφζνλ απαηηεέηαη ά φπνηαο Ϊιιεο κνξθάο Ϊδεηα εθηΫιεζεο εξγαζηψλ (βι. ΠαξΪξηεκα ΥΕΕ) 
εθφζνλ απαηηεέηαη απφ ηηο πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο  

 Δ χπαξμε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ά απαιιαγάο φπνπ απαηηεέηαη, πνπ λα πεξηιακβΪλεη ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρεέξεζε ζην πιαέζην πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ηεο.  

 Δ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ.  
 
ΚαηΪ ηελ νινθιάξσζε – παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ , πξνζδηνξέδεηαη ην χςνο ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, 
πξαγκαηνπνηεέηαη ε ινγηζηηθά εθθαζΪξηζά ηνπ θαη θαηαβΪιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε 
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  
 
ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ν ΒΦΒΠΏΒ θαηφπηλ απνζηνιάο ησλ ηπρφλ εθθξεκνηάησλ πνπ εληνπέζηεθαλ 
ζηνλ επηηφπην Ϋιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ δεκηνπξγεέ βΪζεη ηεο πξνβιεπφκελεο 
δηαδηθαζέαο ην ζρεηηθφ Έληππν ΒιΫγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνέεζεο), εηζΪγεη φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα 
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνέεζεο. Δ θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 
 
Δπηζάκαλζε: 
 
Χο εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ ζα ιακβΪλεηαη ε εκεξνκελέα θαηΪ ηελ νπνέα 
πξαγκαηνπνηάζεθε θαη ε ηειεπηαέα πξΪμε πνπ αθνξΪ ζηελ νινθιάξσζε ηνπ. (π.ρ. αλ Ϋρεη 
νινθιεξσζεέ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ θαη ππνιεέπεηαη ε Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο 
ιεηηνπξγέαο, ηφηε σο εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ ζα εθιεθζεέ ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 
Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο εθφζνλ δελ ππεξβαέλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ δειαδά ηελ 
31.3.2015. 
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Δ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ σο νινθιεξσκΫλνπ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ, Ϋπεηηα απφ ππνβνιά 
Έθζεζεο Οινθιάξσζάο ηνπ απφ πιεπξΪο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνέεζάο ηνπ απφ αξκφδην ξγαλν 
ΒιΫγρνπ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ, (πξνυπφζεζε απνηειεέ ε Ϋλαξμε παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο επΫλδπζεο θαη ε 
Ϋθδνζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ζηε λΫα ζΫζε εγθαηΪζηαζεο). ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
Ϋξγσλ ζα εθδνζεέ ζπλνιηθά Τπνπξγηθά Ώπφθαζε Οινθιάξσζεο ηεο ΠξΪμεο, ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη 
ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ ηεο πξΪμεο, ηα νπνέα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. Δ 
απφθαζε απηά ζα πεξηιακβΪλεη πέλαθα κε ηα ζηνηρεέα ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ αλΪ πεξηθΫξεηα, 
φπσο επσλπκέα, ΏΦΜ, αξρηθΪ εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ θαη αλαινγνχζα δεκφζηα δαπΪλε, ηειηθφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαβιεζεέζα δεκφζηα δαπΪλε, θαζψο θαη εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηεο 
επΫλδπζεο. 
 

13.3. Καηαβνιά δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

 
Δ θαηαβνιά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα φια ηα εληαγκΫλα Ϋξγα δχλαηαη λα γέλεη εέηε εθΪπαμ, 
φηαλ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελνπ πνπ ην θαζηζηΪ ιεηηνπξγηθφ ζε πνζνζηφ 
100%, εέηε ζε αλαινγέα ηνπ πνζνζηνχ επηρνξάγεζεο εθφζνλ, ε πηζηνπνέεζε εέλαη κηθξφηεξε ηεο 
νινθιάξσζεο.  
 
Δ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεέ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβΪιιεηαη απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
Ο ρξφλνο θαηαβνιάο ηεο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο επεξεΪδεηαη απφ ηελ Ϊκεζε δηαζεζηκφηεηα ά κε ησλ 
αληέζηνηρσλ πηζηψζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζέαο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 
 
Ώ) Πξνθαηαβνιά 
 
ΜεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηνπ Ϋξγνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, εέλαη 
δπλαηά ε ρνξάγεζε πξνθαηαβνιάο, κΫρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο 
πξνζθνκέζεη ηζφπνζε εγγπεηηθά επηζηνιά πξνθαηαβνιάο απφ αλαγλσξηζκΫλν πξνο ηνχην έδξπκα, ε 
νπνέα εθδέδεηαη ππΫξ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ κε δηΪξθεηα ηζρχνο κΫρξη ηελ παξαιαβά ηνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα 
ην ζθνπφ απηφ εηαέξν ηνπ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
Δ εγγπεηηθά επηζηνιά πξνθαηαβνιάο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθΪ κε βΪζε ηζφπνζν 
ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο ηνπ Ϋξγνπ θαη Ϋπεηηα απφ αέηεκα ηνπ επελδπηά, ζην νπνέν 
ζα θαζνξέδεηαη ην πνζφ ην νπνέν δεηΪ λα ηνπ θαηαβιεζεέ ζε κεηξεηΪ θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκεέσζεο 
ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξνθαηαβνιάο. Δ εγγπεηηθά επηζηνιά επηζηξΫθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηΪ ηνλ 
πιάξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζεέζεο θαη πηζηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο. 
 
Βπέζεο παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα - επηινγά ζην δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη δαπΪλεο (ειεγκΫλεο θαη 
πηζηνπνηεκΫλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά, λα αηηεζεέ ηε δηαηάξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 
εγγπεηηθάο επηζηνιάο Ϋλαληη θαηαβνιάο λΫαο ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο. 
 
ηε πεξέπησζε απηά ε εγγπεηηθά επηζηνιά επηζηξΫθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηΪ ηνλ πιάξε ζπκςεθηζκφ 
ηεο κε πξαγκαηνπνηεζεέζεο θαη πηζηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο ζηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ . 
 
ΐ) ΒλδηΪκεζε θαηαβνιά 
 
Πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋπεηηα απφ ππνβνιά ΒλδηΪκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ πιεπξΪο δηθαηνχρνπ θαη 
πηζηνπνέεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ φπνπ θαη πξνζδηνξέδεηαη ην χςνο ησλ 
επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ κΫρξη ηε ζηηγκά ηεο ππνβνιάο ηεο Έθζεζεο θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε. 
 
ηνλ δηθαηνχρν θαηαβΪιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δεινχκελε επηζπκέα ηνπ, εέηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο 
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξέο απνκεέσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξνθαηαβνιάο, εέηε κΫξνο 
απηάο κε απνκεέσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξνθαηαβνιάο θαηΪ ην ππφινηπν. 
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Γ) Ώπνπιεξσκά 
 
Πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋπεηηα απφ ππνβνιά ηεο Ώλαιπηηθάο Έθζεζεο Πξνφδνπ θαη Οινθιάξσζεο ηνπ 
Ϋξγνπ απφ πιεπξΪο δηθαηνχρνπ θαη ειΫγρνπ - πηζηνπνέεζεο απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ 
εηαέξν ηνπ ΒΦΒΠΏΒ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο  θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
 
ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ, πξνζδηνξέδεηαη ε εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ , ην χςνο ησλ 
επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, πξαγκαηνπνηεέηαη ε ινγηζηηθά εθθαζΪξηζά ηνπ θαη θαηαβΪιιεηαη ζηνλ 
δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
 

13.4. Απαηηνχκελα ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαβνιάο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο 

 
Γηα ηελ θαηαβνιά δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απαηηνχληαη: 
 
1. ΐεβαέσζε θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο ά ΐεβαέσζε ΠαξαθξΪηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ. 
2. ΐεβαέσζε αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο ά ΐεβαέσζε ΠαξαθξΪηεζεο (απφδνζεο) αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 
3. χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξάγεζεο κε ηξΪπεδα (εθφζνλ Ϋρεη γέλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξάγεζεο) 
4. Πξαθηηθφ ζην νπνέν ζα δειψλεηαη φηη δελ Ϋρεη γέλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξάγεζεο (εθφζνλ δελ Ϋρεη 

γέλεη εθρψξεζε ηεο επηρνξάγεζεο) 
Βπηζάκαλζε 

 Πξαθηηθφ Α.. γηα Ώ.Β. 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα Β.Π.Β. 

 Τπεχζπλε δάισζε απφ δηαρεηξηζηά γηα Β.Β. & Ο.Β. 

 Τπεχζπλε δάισζε ηνπ επηρεηξεκαηέα γηα Ώηνκηθά Βπηρεέξεζε 
5. Σπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο επηρεέξεζεο, ΦΒΚ ζπγθξφηεζεο ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζε ψκα θαη ΦΒΚ λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο επηρεέξεζεο. 
6. ΐεβαέσζε ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθεένπ ά Αεκφζηαο Ώξράο ζηηο νπνέεο ζα αλαγξΪθεηαη ην ηζηνξηθφ 

ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 
7. Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο 
8. Πηζηνπνηεηηθφ κε αέηεζεο γηα πηψρεπζε  
9. Πηζηνπνηεηηθφ κε ζΫζεο ζε εθθαζΪξηζε 
10. Πηζηνπνηεηηθφ κε ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε 
11. Πηζηνπνηεηηθφ κε ππνβνιάο αέηεζεο ππαγσγάο ζε δηαδηθαζέα ζπλδηαιιαγάο. 
12. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα εέζπξαμε ρξεκΪησλ (ζε πεξέπησζε πηζαλάο αδπλακέαο ειεθηξνληθάο 

πιεξσκάο) 
o Πξαθηηθφ Α.. γηα Ώ.Β 
o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Β.Π.Β. 
o Πιεξεμνχζην ά εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηά γηα Β.Β. θαη Ο.Β. 
o Πιεξεμνχζην ε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηέα ζε πεξέπησζε αηνκηθάο 

επηρεέξεζεο. 
13. Ώζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγάζεσλ § 3 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ ΠΑ 186/26-5-92)  
14. Ώπφδεημε παξαιαβάο ηεο επηηαγάο εθφζνλ ε πιεξσκά γέλεηαη κε επηηαγά. 
15. Άδεηα νηθνδνκάο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν βηνηερληθφ θηέξην ζην νπνέν ζα γέλεη ε κεηεγθαηΪζηαζε.  
16. Σέηινπο ηδηνθηεζέαο/ζπκβφιαην αγνξΪο ά ζπκβφιαην ελνηθέαζεο ηνπιΪρηζηνλ 15/εηέαο 

κεηαγεγξακκΫλν ζην αξκφδην Τπνζεθνθπιαθεέν.  
17. Οπνηνδάπνηε επηπιΫνλ δηθαηνινγεηηθφ θξηζεέ απαξαέηεην. 
 
ηελ πεξέπησζε θαηαβνιάο πξνθαηαβνιάο, πΫξαλ ησλ αλσηΫξσ απαηηεέηαη ε ππνβνιά ηζφπνζεο 
Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο. 
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ηελ πεξέπησζε θαηαβνιάο ηεο ηειηθάο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπΪλεο, πΫξαλ ησλ αλσηΫξσ απαηηεέηαη 
ε ππνβνιά ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ζηε λΫα ηεο ζΫζε. 
 

13.5. Κεληξηθά Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο 

 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ 
ζπγθξνηεέηαη 5 κειάο Κεληξηθά Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο ησλ εληαγκΫλσλ Ϋξγσλ γηα ηελ εμΫηαζε 
αηηεκΪησλ ηξνπνπνέεζεο, νινθιάξσζεο, απΫληαμεο, ελζηΪζεσλ θαη γεληθφηεξα ζεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ λα 
θΪλνπλ κε ηελ πινπνέεζε θαη ηελ νινθιάξσζε ησλ Ϋξγσλ,  θαζψο θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ϋξγσλ 
θαη ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
παξφληνο νδεγνχ. Βπηζεκαέλεηαη φηη ε Τπνπξγηθά Ώπφθαζε γηα φια ηα αλσηΫξσ ζΫκαηα εέλαη 
ηειεζέδηθε. 
 
Βηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέηαη ηξνπνπνέεζε, νινθιάξσζε ά αλΪθιεζε ηεο απφθαζεο 
Ϋληαμεο, ε Βπηηξνπά εηζεγεέηαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα ΐηνκεραλέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ &  Αηθηχσλ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. 
 
Ώπφ ηα 5 κΫιε ηεο Βπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο, ην Ϋλα (1) εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινο ηνπ ΒΦΒΠΏΒ 
ά ησλ εηαέξσλ απηνχ πνπ νξέδεηαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ.  
 
Σα Ϊιια ηΫζζαξα (4) κΫιε εέλαη ππνρξεσηηθΪ ππΪιιεινη ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο ηνπ 
Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαη εηδηθφηεξα ν 
ΠξνηζηΪκελνο ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο, ν ΠξνηζηΪκελνο ηνπ αξκνδένπ Σκάκαηνο θαη δχν (2) ππΪιιεινη 
πνπ νξέδνληαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ηεο Αηεχζπλζεο ΐηνκεραληθάο Υσξνζεζέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο 
Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο. 
 
Υσξέο δηθαέσκα ςάθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηΫρεη ζηελ Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη αξκφδην ζηΫιερνο 
πφ ηελ Βηδηθά Τπεξεζέα Αηαρεέξηζεο ηνπ ΒΠΏΒ (ΒΤΑ/ ΒΠΏΒ). 

13.6. Σξνπνπνέεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 

 
Βέλαη δπλαηΫο δχν κφλν ηξνπνπνηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο επΫλδπζεο 
(εμαηξνχληαη ηξνπνπνηάζεηο φπσο αιιαγΫο επσλπκέαο, κεηνρηθάο ζχλζεζεο θ.ι.π.) θαη εθφζνλ κε ηελ 
αηηνχκελε δηακφξθσζε ά ηξνπνπνέεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζΫζεηο Ϋληαμεο ηνπ Ϋξγνπ ζην 
Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηάξηα βαζκνιφγεζεο ηνπ.  
 
εκεηψλεηαη φηη δελ γέλεηαη δεθηφ αέηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο  
 
Βέλαη δπλαηά ε κεηαθνξΪ δαπαλψλ απφ θαηεγνξέα επηιΫμηκεο δαπΪλεο ζε Ϊιιε θαηεγνξέα ζε 
πνζνζηφ κΫρξη 20% απφ ελΫξγεηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ κε ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν, φρη 
φκσο κεδεληθφ θαη λα πιεξνχληαη νη πεξηνξηζκνέ ηνπ πέλαθα 4. Σν πνζνζηφ αθνξΪ ζηε δαπΪλε ζηελ 
νπνέα γέλεηαη ε κεηαθνξΪ.  
 
 
Γηα ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβΪιιεη ηεθκεξησκΫλε αέηεζε ζηνλ αξκφδην εηαέξν ηνπ 
ΒΦΒΠΏΒ κε ζπλεκκΫλα φια ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ (πξνζθνξΫο πξνκεζεπηψλ, ηερληθΫο 
πξνδηαγξαθΫο, θ.ι.π.). 
 
Ο ΒΦΒΠΏΒ εηζεγεέηαη ζρεηηθΪ ζηελ Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θαη κεηΪ ηε 
γλσκνδφηεζε ηεο νπνέαο εθδέδεηαη ηξνπνπνηεηηθά Ώπφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  
 
Δ Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο εμεηΪδεη ηηο αθξηβεέο δηαθνξνπνηάζεηο ζε ζρΫζε κε: 
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 ηα θξηηάξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο, 

 ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνέεζεο θαη ηελ ηζνδπλακέα ηεο λΫαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 
θαη γλσκνδνηεέ γηα ηελ ηειηθά απφξξηςε ά ηε κεξηθά ά νιηθά απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο θαη Ϋθδνζε 
ζρεηηθάο απφθαζεο. 
 
Άιιεο ηξνπνπνηάζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 
 
Ο ΒΦΒΠΏΒ κπνξεέ λα εμεηΪδεη θαη λα εγθξέλεη ά λα απνξξέπηεη αηηάκαηα επελδπηψλ πνπ Ϋρνπλ 
εληαρζεέ ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ αηηάκαηα ηξνπνπνηάζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο φπσο: 
 
 Μεηαβνιά ηεο λνκηθάο κνξθάο ηεο επηρεέξεζεο, λνκέκνπ εθπξνζψπνπ, ππεχζπλνπ Ϋξγνπ, 

κεηνρηθάο ζχλζεζεο, αιιαγά επσλπκέαο. 
 ΏιιαγΫο ζπκβνχισλ  
 ΏιιαγΫο πξνκεζεπηψλ ρσξέο νπζηψδε κεηαβνιά ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ. 
 ΏιιαγΫο εμνπιηζκνχ ρσξέο νπζηαζηηθά κεηαβνιά ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηάησλ 

ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνιηθΪ νη αιιαγΫο αθνξνχλ εμνπιηζκφ πξνχπνινγηζκνχ κΫρξη ην 
20% ηνπ εγθεθξηκΫλνπ π/π ηεο θαηεγνξέαο ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ πνπ αλάθεη ν εμνπιηζκφο. 

 ΜεηαθνξΫο θνλδπιέσλ κεηαμχ δαπαλψλ πνπ αλάθνπλ ζην έδην εέδνο ελεξγεηψλ (Πέλαθαο 4), θαη 
νη νπνέεο δελ ππεξβαέλνπλ ην 20% ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξηαο δαπαλψλ 
πνπ εμεηΪδεηαη ε κεηαθνξΪ. 

 Σξνπνπνηάζεηο ρξεκαηνδνηηθνχ ζράκαηνο. 
 Ώιιαγά ηεο Ϋδξαο πνπ δελ επεξεΪδεη ηνλ νινθιεξσκΫλν ραξαθηάξα ηεο επΫλδπζεο 
 
Γηα θΪζε Ϊιιν ζΫκα επηιακβΪλεηαη ε Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ εηζάγεζεο ησλ αξκνδέσλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
εκεηψλεηαη φηη : 
 
1. Οη δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, δελ δχλαηαη λα 
κεηαθΫξνληαη ζε Ϊιιε θαηεγνξέα δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο κε κεέσζε ηνπ 
θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ. 
2. Ζ χπαξμε ησλ ππνδνκψλ ΑκεΑ δηαπηζηψλεηαη θαηΪ ηελ πηζηνπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. 
3. ε πεξέπησζε κε πινπνέεζεο δαπαλψλ ά ειιηπνχο πινπνέεζεο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηα 
ΑκεΑ επΫξρεηαη απΫληαμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 

 

13.7. ΔπηζεκΪλζεηο ζηε δηαδηθαζέα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

 
1. ε πεξέπησζε πνπ ε δαπΪλε γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ηειηθΪ κηθξφηεξε ηεο εγθεθξηκΫλεο, ε 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζηεέ επέ ηνπ πξαγκαηνπνηεζΫληνο θαη πηζηνπνηεζΫληνο 
πνζνχ ηνπ Ϋξγνπ, ην νπνέν δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξν ηνπ 50% ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ θαη ην θπζηθφ αληηθεέκελν λα εέλαη ιεηηνπξγηθφ. Βπέζεο, σο χςνο επΫλδπζεο δελ 
κπνξεέ λα βξέζθεηαη θΪησ ησλ 30.000 €.  

2. ΏπεληΪζζνληαη νη επηρεηξάζεηο (δηθαηνχρνη) πνπ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ ηνπο δελ ππΫβαιαλ αέηεκα θαη Ώλαιπηηθά Έθζεζε 
Οινθιάξσζεο, εκπξφζεζκα. 

3. Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρεέξεζε ηεξεέ βηβιέα θαη ζηνηρεέα πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα ΐηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ, φπσο ηζρχεη. 

4. ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη παξαζηαηηθΪ ζηνηρεέα ησλ δαπαλψλ ηνπ Ϋξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 
επηρεέξεζε ζε εηδηθά κεξέδα θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ , αιιΪ θαη ζηε ζπλΫρεηα γηα δΫθα (10) ρξφληα 
απφ ηελ εκεξνκελέα θαηαβνιάο ηεο ηειεπηαέαο δφζεο ηεο επηρνξάγεζεο θαη ηέζεληαη ζηε δηΪζεζε 
ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηνπ Αεκνζένπ ά ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο, 
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εθφζνλ δεηεζεέ ζρεηηθφο Ϋιεγρνο, αλεμαξηάησο χπαξμεο δηαθνξεηηθάο θνξνινγηθάο δηΪηαμεο πνπ 
επηηξΫπεη ηε δηαηάξεζε ησλ ζηνηρεέσλ γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηΪζηεκα 

5. Δ επηρνξάγεζε θαηαβΪιιεηαη απεπζεέαο ζηελ εληζρπφκελε επηρεέξεζε θαη δελ επηηξΫπεηαη ε 
εθρψξεζά ηεο ζε ηξέηνπο. Καη’ εμαέξεζε εέλαη δπλαηά ε εθρψξεζε ηεο επηρνξάγεζεο ζε ΣξΪπεδεο 
γηα ηελ παξνρά βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο επηρνξάγεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. 

6. Γηα ηελ θαηαβνιά επηρνξάγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ά νιφθιεξεο), ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ 
ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ κε φιεο ηηο επέ κΫξνπο ελΫξγεηεο πνπ ζεσξάζεθαλ επηιΫμηκεο θαη αλαθΫξνληαη 
ζηελ εγθξηηηθά απφθαζε ά ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηεο. 

7. ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο θαηΪ ηνπο ειΫγρνπο φηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθάο απφθαζεο, ν ΒΦΒΠΏΒ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκνδφηεζεο απφ ηελ 
Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, εηζεγεέηαη ζηνλ Τπνπξγφ ΏλΪπηπμε, 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ, γηα ηελ απΫληαμε απφ ην Πξφγξακκα θαη 
ηελ επηζηξνθά απφ ηελ δηθαηνχρν επηρεέξεζε ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ Ϋρεη 
θαηαβιεζεέ, πξνζαπμεκΫλν θαηΪ ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθΪζηνηε θαηαβνιά. 

8. ΚΪζε παξΪβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δχλαηαη λα ζπλεπΪγεηαη ηελ αλΪθιεζε ηεο 
εγθξηηηθάο απφθαζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ θαη ηελ επηζηξνθά ηεο θαηαβιεζεέζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηΪ ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Βέζπξαμεο Αεκνζέσλ Βζφδσλ (ΚΒΑΒ). Ώθνινπζνχλ δειαδά νη δηαδηθαζέεο 
απΫληαμεο απφ ην πξφγξακκα θαη ε δηθαηνχρνο επηρεέξεζε επηζηξΫθεη ην πνζφλ ηπρφλ 
θαηαβιεζεέζαο επηρνξάγεζεο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ ην πνζφ λνκέκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθΪζηνηε 
θαηαβνιά. 

 

14.   ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ 

14.1. ΤπνρξΫσζε Γεκνζηφηεηαο 

 
Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ θαη γηα ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ν επελδπηάο ππνρξενχηαη κε βΪζε ηνλ Καλνληζκφ (ΒΚ)1828/2006 ηεο Β.Β. λα 
ηνπνζεηάζεη ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο επηρεέξεζεο ηνπ αλακλεζηηθά πιΪθα ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθΫο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 
 
Τπνρξενχηαη επέζεο λα παξΫρεη ζηνηρεέα γηα ζηαηηζηηθΫο θαη κειΫηεο πνπ δηελεξγνχλ νη Αεκφζηεο 
ΏξρΫο. 
 

14.2. Άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξάζεσλ 

 
1. Βπηρεηξάζεηο ησλ νπνέσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηΪ ηελ ππαγσγά ηνπο θαη γηα πΫληε (5) 
ρξφληα κεηΪ απφ ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ πξΫπεη λα ηεξνχλ ηηο παξαθΪησ 
ππνρξεψζεηο: 
 

α) Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγάο. 
β) Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο επΫλδπζεο, εθηφο αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη 

αλσηΫξαο βέαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθΪ θαηλφκελα. 
γ) Να κελ παχζνπλ ηε παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο εθηφο αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη 

αλσηΫξαο βέαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθΪ θαηλφκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο απαηηεέηαη 
ελεκΫξσζε ηνπ αξκφδηνπ εηαέξνπ ηνπ ΒΦΒΠΏΒ πνπ Ϋρεη ηελ επζχλε επέβιεςεο ηεο πνξεέαο ηνπ 
Ϋξγνπ κεηΪ ηελ παξαιαβά θαη απνπιεξσκά ηνπ ά ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεαηθνξψλ & Αηθηχσλ. 

δ) Να κελ κεηαβηβΪδνπλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ εληζρπζεέ, 
εθηφο εΪλ απηΪ αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϊιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξΫα θαη αλΪινγεο αμέαο, πνπ 
αληαπνθξέλνληαη ζηελ εμππεξΫηεζε ηεο παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο, κε 
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ππνρξΫσζε γλσζηνπνέεζεο ηεο αληηθαηΪζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζέα, ππνβΪιινληαο ζρεηηθά Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλάζηνπ 
ηεο ππνγξαθάο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξεέαο. εκεηψλεηαη φηη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα 
παξαθνινχζεζεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο πξΪμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ 
δεηγκαηνιεπηηθφο Ϋιεγρνο γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ (βι. ΚεθΪιαην 16). 

ε) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, ε αληηθαηΪζηαζε εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ εέλαη 
δπλαηά, θαηφπηλ ππνβνιάο ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ζηνλ αξκφδην θνξΫα κε αγνξΪ λΫνπ 
παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο ά θαιχηεξεο ηερλνινγέαο) θαη εληφο 6 κελψλ απφ 
ηελ Ϋγθξηζε ηνπ αηηάκαηνο (κε ηάξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λΫν 
φζν θαη ζην παιαηφ εμνπιηζκφ).  

 
2. Οη επηρεηξάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 γηα ην έδην ρξνληθφ δηΪζηεκα δελ επηηξΫπεηαη: 

α) ρσξέο ελεκΫξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγάο θνξΫα λα κεηαβΪινπλ 
θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθά ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ά ηα πνζνζηΪ 
ζπκκεηνράο ηνπο. Βμαηξνχληαη νη εηαηξεέεο ησλ νπνέσλ νη κεηνρΫο εέλαη εηζεγκΫλεο ά εηζΪγνληαη 
ζην Υξεκαηηζηάξην Ώμηψλ Ώζελψλ θαη νη κεηαβηβΪζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθάο δηαδνράο. 

β) ρσξέο ελεκΫξσζε θαη Ϋγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγάο θνξΫα λα 
εθκηζζψλνπλ κΫξνο ά ην ζχλνιν ηεο εληζρπζεέζαο επΫλδπζεο. Δ Ϋγθξηζε δέλεηαη κε ηνλ φξν ηεο 
ζπλΫρηζεο ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ζην έδην παξαγσγηθφ αληηθεέκελν θαη ε επζχλε γηα 
ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ππαγσγάο παξακΫλεη ζηνλ εθκηζζσηά. 

 
3.  ΒΪλ εληζρπζεέζα επηρεέξεζε παξαβεέ ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγάο πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ 

Ϋξγνπ: 
α) Ώλαθαιεέηαη ε απφθαζε ππαγσγάο θαη επηζηξΫθεηαη εληφθσο απφ ηελ εκεξνκελέα αλΪθιεζεο 

ηεο απφθαζεο ε ελέζρπζε ζηε πεξέπησζε γ’ ηεο παξαγξΪθνπ 1 
β) Ώλαθαιεέηαη ε απφθαζε ππαγσγάο θαη επηζηξΫθεηαη ά παξαθξαηεέηαη ά επηζηξΫθεηαη κΫξνο 

απηάο εληφθσο απφ ηελ εκεξνκελέα αλΪθιεζεο ηεο απφθαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο 
παξαγξΪθνπ 1 θαη α’ θαη β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2. 

 
4. ΒΪλ εληζρπζεέζα επηρεέξεζε παξαβεέ ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγάο κεηΪ ηελ εκεξνκελέα 
νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξΪγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, 
επηζηξΫθεηαη εληφθσο απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο αληέζηνηρεο απφθαζεο, ην ζχλνιν ά κΫξνο ηεο 
ελέζρπζεο αλΪινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξαβέαζεο θαη ηα ζρεηηθΪ νξηδφκελα ζηελ απφθαζε Ϋληαμεο ηεο 
επηρεέξεζεο. 
 
ε θΪζε πεξέπησζε θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο ηνπ Ϋξγνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεέ ην 
ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεέξεζεο. 
 

15.  Απφθαζε Οινθιάξσζεο Έξγσλ  

 
Δ απφθαζε νινθιάξσζεο εθδέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ ηεο πξΪμεο, ηα νπνέα Ϋρνπλ 
παξαιεθζεέ απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ.  
 
Δ απφθαζε απηά ζα πεξηιακβΪλεη πέλαθα κε ηα ζηνηρεέα ησλ νινθιεξσκΫλσλ Ϋξγσλ αλΪ πεξηθΫξεηα, 
φπσο επσλπκέα, ΏΦΜ, αξρηθΪ εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ θαη αλαινγνχζα δεκφζηα δαπΪλε, ηειηθφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαβιεζεέζα δεκφζηα δαπΪλε, θαζψο θαη εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηεο 
επΫλδπζεο. 
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16.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

16.1. ΔμΫηαζε Σάξεζεο Τπνρξεψζεσλ Γηθαηνχρσλ 

 
 Ο ΒΦΒΠΏΒ αλαιακβΪλεη φιεο ηηο ελΫξγεηεο, νη νπνέεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ηάξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο θαη ελεκεξψλεη 
ζρεηηθΪ ηε Γεληθά Γξακκαηεέα ΐηνκεραλέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο 
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ &η Αηθηχσλ. (Ώλαιπηηθά δηαδηθαζέα παξαθνινχζεζεο κεηΪ ηελ 
νινθιάξσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΒΠΏΝ ΕΕ επελδχζεσλ. ΠαξΪξηεκα XV 

 Ο ΒΦΒΠΏΒ ηεξεέ επέζεο ιεπηνκεξεέο θαθΫινπο ησλ Ϋξγσλ γηα κηα δεθαεηέα κεηΪ ηελ νινθιάξσζε 
ησλ Ϋξγσλ. 

 Ο δηθαηνχρνο ηεο ελέζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηάξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ 
Ώπφθαζε Έληαμεο/Τπαγσγάο θαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο. πκπιεξσκαηηθΪ ησλ δεζκεχζεσλ 
πνπ αλαιακβΪλεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο επΫλδπζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 57 ηνπ 
Καλνληζκνχ 1083/2006, ν δηθαηνχρνο επελδπηάο ππνρξενχηαη ζηε δηαζθΪιηζε φηη εληφο ηξηψλ (3) 
εηψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πξΪμεο, ε ελ ιφγσ πξΪμε δελ Ϋρεη ππνζηεέ ζεκαληηθά 
ηξνπνπνέεζε: 
α) ε νπνέα επεξεΪδεη ηε θχζε ηεο ά ηνπο φξνπο πινπνέεζάο ηεο ά παξΫρεη αδηθαηνιφγεην 
πιενλΫθηεκα ζε επηρεέξεζε ά δεκφζην θνξΫα. 
β) ε νπνέα απνξξΫεη εέηε απφ αιιαγά ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνηρεένπ ππνδνκάο εέηε απφ ηε 
παχζε ηεο παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 
 Δ παξαθνινχζεζε ηεο ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

εληζρχζεσλ γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ κε δηνηθεηηθά επαιάζεπζε βΪζεη ησλ ππνβιεζΫλησλ απφ ην 
δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ά βΪζεη δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ.  

 ΑεηγκαηνιεπηηθΪ εέλαη δπλαηφλ λα γέλεη επηηφπηα επαιάζεπζε απφ ηνλ ΒΦΒΠΏΒ, ηε Γεληθά 
Γξακκαηεέα ΐηνκεραλέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ ά θΪζε αξκφδην ξγαλν ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζένπ ά ηεο Βπξσπατθάο 
Έλσζεο. 

 Βηδηθφηεξα ε Γεληθά Γξακκαηεέα ΐηνκεραλέαο ηνπ ΏλΪπηπμεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 
Μεηαθνξψλ & Αηθηχσλ Ϋρεη ην δηθαέσκα δηελΫξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιΪ θαη 
ζηνρεπκΫλσλ επαλειΫγρσλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε θΪζε Ϋξγνπ. 

 
Γηα ηε δηνηθεηηθά επαιάζεπζε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη: 

 ΑεκνζηεπκΫλν ηζνινγηζκφ ά δάισζε θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ 
ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δάισζε ηάξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιΫπεη ην θαζεζηψο ελέζρπζεο. 
 

16.2. Δπηβνιά Κπξψζεσλ 

 
ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο ηεο κε ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ, εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθά κεέσζε ά ε Ϋληνθε επηζηξνθά ηεο θαηαβιεζεέζαο 
δεκφζηαο επηρνξάγεζεο.  
 
Γηα ηελ αλΪιεςε ηΫηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθΪ ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο επελδπηάο θαη γέλεηαη ζχζηαζε 
κε δπλαηφηεηα αλΪιεςεο δηνξζσηηθάο θέλεζεο απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ. ε πεξέπησζε κε αληαπφθξηζεο 
ηνπ επελδπηά ν ΒΦΒΠΏΒ ελεξγεέ απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαέζην (βι. 
ΠαξΪξηεκα XIV) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΟΓΖΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I Έληππν Τπνβνιάο Πξφηαζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ Ώ΄ Τπφδεηγκα ΚεηκΫλνπ Τπεχζπλεο Αάισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙΙ B΄ Τπφδεηγκα ΚεηκΫλνπ Τπεχζπλεο Αάισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Με ΒπηιΫμηκεο Αξαζηεξηφηεηεο γηα ην παξφλ πξφγξακκα – Οξηζκφο Με ΒπηιΫμηκσλ ΚΏΑ - 
NACE 2008 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V Πέλαθαο ΐΒΠΒ πνπ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ (ΒΠΣΒΜΐΡΕΟ 2012) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI Οξηζκφο ησλ ΜΜΒ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑVII ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΚ 1998/2006 (DE MINIMIS) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII Ώπφζπαζκα ησλ Καηεπζπληάξησλ Γξακκψλ ηεο Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο 2004/C/244/02. 
Οξηζκφο Πξνβιεκαηηθάο Βπηρεέξεζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑV IX ΠαξεκβΪζεηο ζην Παξαγσγηθφ ΠεξηβΪιινλ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X. ΠεγΫο Βχξεζεο Ννκνζεζέαο γηα ΏκεΏ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI ΟξηζκΫλεο Υξάζηκεο ΒπηζεκΪλζεηο γηα ηε σζηά Τπνβνιά ηεο Πξφηαζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XII ΚαηΪινγνο Κπξηφηεξσλ ΠαξαδνηΫσλ γηα ηελ Τινπνέεζε Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 
ΏληηθεηκΫλνπ Βλεξγεηψλ θαη ΒπηιΫμηκσλ Ααπαλψλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIII Θεζκηθφ – Καλνληζηηθφ Πιαέζην Παξαθνινχζεζεο κεηΪ ηελ Οινθιάξσζε ηεο ΠξΪμεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIV Αηαδηθαζέα Παξαθνινχζεζεο ησλ Βπελδχζεσλ κεηΪ ηελ Οινθιάξσζε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV Πέλαθαο Βηαηξεηψλ ΒΦΒΠΏΒ γηα Πιεξνθνξέεο – εκεέα Πξνβνιάο ΑξΪζεσλ Βληζρχζεσλ 
θαη Τπνβνιάο Βπελδπηηθψλ ΠξνηΪζεσλ ζηνλ ΒΦΒΠΏΒ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

 
 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 
1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ  
 
 
1.1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΓΡΤΖ  

ΑΦΜ  

ΓΟΤ  

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΧΝ  Β Γ 

  

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 
ΑΔ ΔΠΔ ΟΔ ΔΔ ΑΣΟΜΗΚΖ ΗΚΔ ΑΛΛΖ ΜΟΡΦΖ 

       

 
 
1.2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ  
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ/ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΓΖΜΟ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΟΓΟ  

ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΦΑΞ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ 
(e-mail) 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ (web site)  

 
 
1.3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (Τθηζηάκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο) 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΝΟΜΟ/ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΓΖΜΟ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΟΓΟ  

ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ ΑΠΟ ΑΠΟ GOOGLE MAP  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΦΑΞ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ (e-mail)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ (web site)  
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1.4 ΔΝΑΡΞΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΚΑΓ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
(2008) 

(ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΚΑΓ 
ΔΠΔΝΓΤΖ) 

(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΤ 
ΚΑΓ) 

 
H έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο είλαη κεηά ηελ 1/1/2009: 
 

ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΗΛΘΔ Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

 ΥΔΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ

1
 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΤΓΥΧΝΔΤΖ  ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΛΛΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

 
Αξηζκόο θιεηζκέλωλ Γηαρεηξηζηηθώλ Υξήζεωλ: 
 
2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
 

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ    (e-mail)  

 
3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΑΦΜ  

ΟΓΟ   

ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ/ΣΘ  

ΝΟΜΟ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΣΑΘΔΡΟ)  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ (ΚΗΝΖΣΟ)  

FAX  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 
(e-mail) 

 

 

                                                      
1
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ηδησηηθά έγγξαθα, ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθώλ, απνθάζεηο  

  Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο , εγγξαθέο ζην βηβιίν  κεηόρσλ,  
  απνδεηθηηθά θαηαβνιήο θόξνπ θιπ   
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4.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΧΝ Ή ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ

2
 (ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΙ 

ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ) 
 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ
3
 

 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ ή Α.Γ.Σ. ή ΑΡΗΘΜ. 
ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ 

  

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

  

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 
 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ ή Α.Γ.Σ. ή ΑΡΗΘΜ. 
ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ 

  

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

  

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Ή 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ ή Α.Γ.Σ. ή ΑΡΗΘΜ. 
ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ 

  

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 
ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

  

 

                                                      
2 Ο Πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα ηνπο εηαίξνπο ή κεηόρνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ Πνζνζηό ≥ ηνπ 25% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
/ εηαηξηθώλ κεξηδίσλ / δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο επηρείξεζεο θαη επαλαιακβάλεηαη όζεο θνξέο απαηηεζεί. 
3
 Αλαγξάθεηαη εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη ηνλ ηύπν απηνύ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Αηνκηθή Δπηρείξεζε, ΗΚΔ, 

Κνηλσλία Αζηηθνύ Γηθαίνπ, Ννκηθό Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ κε Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θ.ιπ.). 
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4.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Ο ΦΟΡΔΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ (Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ 
ΤΠΟΒΑΛΛΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ) Ή ΟΙ ΜΔΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ/ΟΤΝ Χ ΔΣΑΙΡΟ Η ΜΔΣΟΥΟ.

4
 

 

ΠΟΟΣΟ % ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ
5
 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ    

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  

ΠΟΟΣΟ % ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ    

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  

ΠΟΟΣΟ %  ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΙΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΧΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / 
ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

ΑΦΜ ή Α.Γ.Σ. ή ΑΡΗΘΜ. 
ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ 

  

ΓΟY   

Γ/ΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ   

FAX   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ   

ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΘΔΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  

 

                                                      
4
 Ο Πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν θνξέαο ηεο επέλδπζεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ή κέηνρνο κε 

πνζνζηό ≥ ηνπ 25% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ / εηαηξηθώλ κεξηδίσλ / δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο επηρείξεζεο θαη επαλαιακβάλεηαη 
όζεο θνξέο απαηηεζεί. 
5
 Αλαγξάθεηαη εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη ηνλ ηύπν απηνύ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Αηνκηθή Δπηρείξεζε, ΗΚΔ, 

Κνηλσλία Αζηηθνύ Γηθαίνπ, Ννκηθό Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ κε Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θ.ιπ.). 
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4.3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ Χ ΔΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΑΛΛΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ.

6
 

 

Ο ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ 
ΔΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

ΝΑΗ     ΟΥΗ     

 
Αλ επηιέγεηαη ΝΑΗ ηόηε ζα ζπκπιεξώλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όζεο θνξέο απαηηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ν θνξέαο ιεηηνπξγεί σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα. 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Α.Φ.Μ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΖ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 
ΦΟΡΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ ΔΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
(Πεξηγξάςηε). 

 

 
 
 
 

                                                      
6
 Σηεν έννοια ηερ ενιαίαρ οικονομικήρ μονάδαρ πεπιλαμβάνονηαι και οι ζςνεπγαδόμενερ/ζςνδεδεμένερ με ηεν αιηούζα 

επισειπήζειρ, (βλ. Παπαπηήμαηα VI και VII ηος Οδεγού ηερ Ππάξερ). 
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5. Πίλαθαο Δπηρνξεγήζεωλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) 

 

ΔΝΙΥΤΔΙ de minimis ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΛΑΒΔΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο 

εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 
επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε από ην/ηελ 

νπνίν/α 
ρξεκαηνδνηήζεθε ε 

επηρείξεζε ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία 

(από 1-1-2011 θαη 
κεηά) θαη θνξέαο 

ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκόο 
Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο 
Έληαμεο 

Ζκ/λία 
Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο 
Έληαμεο 

Πνζό 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηε
ζεο πνπ 

αλαγξάθεηαη 
ζηελ 

Απόθαζε 
Έληαμεο. 

Πνζό 
Γεκόζηαο 

Υξεκαηνδόηε
ζεο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 

ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 

ρξεκαηνδόηε
ζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

 
 

6. Πίλαθαο Δπηρνξεγήζεωλ βάζεη νπνηνπδήπνηε άιινπ (πιελ de minimis) θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο 
επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

ΔΝΙΥΤΔΙ (πιελ de minimis) ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΛΑΒΔΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ, ΒΑΔΙ ΟΠΟΙΟΤΓΗΠΟΣΔ ΑΛΛΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 
ΔΝΙΥΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΙΓΙΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ. 

Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο 
εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 

επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε από ην/ηελ 

νπνίν/α 
ρξεκαηνδνηήζεθε ε 

επηρείξεζε ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία 
(από 1-1-2011θαη 
κεηά) θαη θνξέαο 

ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκόο θαη 
εκεξνκελία 
Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο 
έληαμεο / 

ππαγσγήο. 

Ίδηεο 
δαπάλεο 

πνπ 
απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν 
ελίζρπζεο 
δπλάκεη 
άιινπ 

θαζεζηώηνο 

Πνζό 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηε
ζεο πνπ 

αλαγξάθεηαη 
ζηελ 

Απόθαζε 
Έληαμεο/ππα

γσγήο. 

Πνζό 
Γεκόζηαο 

Υξεκαηνδόηε
ζεο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 

ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 

ρξεκαηνδόηε
ζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνύρνπ 

ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

 
 

7. Πίλαθαο αηηνύκελωλ επηρνξεγήζεωλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο ή έληαμεο βάζεη θαζεζηώηνο 
de minimis γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΙΥΤΔΙ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ Δ ΣΑΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ή ΔΝΣΑΞΗ, ΒΑΔΙ ΚΑΘΔΣΧΣΟ DE 
MINIMIS ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΓΑΠΑΝΗ Ή ΟΠΟIOΤΓΗΠΟΣΔ ΆΛΛΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΙΓΙΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ 

ΓΑΠΑΝΔ. 
Αθνξά ζηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη πξόηαζε (αηηνύζα) θαζώο θαη ζε απηέο κε ηελ νπνία ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί ωο 

εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 
επηρεηξήζεηο). 

Πξόγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε ζην νπνίν/α 
ε επηρείξεζε  έρεη 

ππνβάιιεη πξόηαζε 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο 

Ζκ/λία Τπνβνιήο 
επελδπηηθήο 
πξόηαζεο 

Πνζό αηηνύκελεο 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Δπσλπκία Γηθαηνύρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ Γηθαηνύρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
1.  ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ – ΤΠΟΓΟΜΔ 
 

1.1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ 
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ  

 

1. Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

 ΚΛΑΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΨΟΝΣΑ. 

 ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ ΓΤΝΑΜΖ Δ ΗΠΠΟΤ 

 ΟΗΚΟΠΔΓΑ Δ Σ.Μ. 

 ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Δ Σ.Μ. 

2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

 ΗΓΡΤΖ (πόηε, πσο, από πνηνπο, θαη γηαηί ηδξύζεθε). 

 ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (ύςνο ζε δξρ., ρξνληθή πεξίνδνο πξαγκαηνπνίεζεο, έληαμε ζε αλαπηπμηαθνύο λόκνπο θαη 
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα). 

 ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ (κεηαβνιέο ζε θπξηόηεηα, λνκηθή κνξθή θ.ι.π., επελδύζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο, 
αλάπηπμε παξαγσγήο, πσιήζεσλ, νξγάλσζεο, αγνξάο, εζσηεξηθέο εμειίμεηο, ζπγρσλεύζεηο, δεκηνπξγία 
ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θ.ι.π.). 

3. ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, δπλαηόηεηεο, κεξίδην αγνξάο, ύςνο πσιήζεσλ, εμαγσγέο 
θ.ι.π.). 

 ΠΡΑΗΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ – ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΤΗΟΘΔΣΖΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΟΡΓΑΝΧΖ 

 ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

4. ΠΑΡΑΓΧΓΖ. 

 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ (νλνκαζία, πξνέιεπζε, εμάξηεζε από εηζαγσγέο θ.ι.π.). 

 ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ραξαθηεξηζηηθά, πξνέιεπζε, δπλαηόηεηεο). 

 ΣΜΖΜΑΣΑ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ. 

5. ΠΡΟΧΠΗΚΟ. 

 ΠΛΖΘΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ – ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ/ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

6. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. 

 ΠΟΗΟΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. (βξαρππξόζεζκνη θαη καθξνπξόζεζκνη, επελδπηηθά ζρέδηα, βιέςεηο ζε 

λέεο αγνξέο, λέα πξντόληα θ.ι.π.). 
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1.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΥΧΡΟΤ ΔΜΒΑΓΟΝ (m
2
) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Υώξνο παξαγσγήο   

Πνηνηηθόο Έιεγρνο   

Απνζεθεπηηθνί ρώξνη   

Γξαθεία    

Άιιν…… 
(αλαθέξαηε ηνπο ρώξνπο πνπ 
δηαζέηεη ε επηρείξεζε) 

  

   

   

ύλνιν   

 
 

1.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΡΙΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ 
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΔΙΡΙΑΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ (S/N) 

ΙΥΤ 
(ΗΡ) 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1      

2      

      

      

      

      

      

      

 
 

1.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ 
ΘΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΔΙΡΙΑΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ (S/N) 

ΙΥΤ 
(ΗΡ) 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1      

2      
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2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΥΧΡΟΤ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
 
2. 1. ΙΓΙΟΚΣΗΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο : 
 

ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

2.1.2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΚΣΖΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ  

 
2.2 ΜΙΘΧΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 
 

ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζνύλ νη παξαθάησ πίλαθεο : 
 

2.2.2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΘΧΗ 

 ΔΝΑΡΞΗ (ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) ΛΗΞΗ (ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

  

 
 
3. ΒΑΘΜΟ ΟΥΛΗΗ (ΚΤΑ  3137/191/Φ.15 -ΦΔΚ 1048/Β’/12) ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

 
ΤΦΖΛΖ 

 
 

 
ΜΔΖ 

 
 

 
ΥΑΜΖΛΖ 
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4. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΘΔΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ/ΥΡΗΔΙ ΓΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ/ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 
ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΝΑΙ ΟΥΙ ΥΟΛΙΑ/ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
(έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά) 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΝΣΟ  
ΑΜΗΓΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ηνπ ΓΠ 

 
ΝΑΗ     

 
ΟΥΗ     

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ 
ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ Ή 
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΞΗΑ 
(ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

 
ΝΑΗ     

 
ΟΥΗ     

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δ 
ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ηνπ ΓΠ ΠΟΤ Ζ ΥΡΖΖ 
ΓΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΣΖΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧ ΜΖ 
ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δ 
ΒΗΠΔ-ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ-ΣΔΥΝΟΠΟΛΔΗ Ή ΑΛΛΔ 
ΜΟΡΦΔ ΒΔΠΔ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΤΠΑΡΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΑΡΥΖ ΠΟΤ ΝΑ 
ΤΠΟΓΔΗΚΝΤΔΗ ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΖ 
ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 
(Αλαθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 
πθηζηάκελεο ζέζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηελ 
αύμεζε/όμπλζε ησλ νριήζεσλ ηεο 
επηρείξεζεο σο πξνο ην θπζηθό θαη 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε 
ζπλεξγαζηώλ πνπ απαηηνύλ κεηεγθαηάζηαζε 
ζε λέα ζέζε,  

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

 
 
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ /ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
Ο πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηωλ βηβιίωλ πνπ ε επηρείξεζε ηεξεί  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 
(ΥΡΗΗ 2009) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 
2011 

(ΥΡΗΗ 2010) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2012 
(ΥΡΗΗ 2011) 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΙΔΣΙΑ 
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Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 
1. BAΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (Πξνζδηνξηζκόο ζέζεο πξνο κεηεγθαηάζηαζε) 
 
Σν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ζα πινπνηεζεί: 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΓΖΜΟ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  

ΟΓΟ  

ΑΡΗΘΜΟ  

Ο.Σ.  

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

ΟΝΟΜΑΗΑ Β.Δ.ΠΔ. ή ΔΠ   

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΦΑΞ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ (e-mail) 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ (web site)  

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΚΑΓ ΣΖ ΝΔΑ ΘΔΖ  

 
 

Η επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο πξόγξακκα ζε πεξηνρή ΟΠΑΑΥ: Γειαδή ε 
επηρείξεζε ζα εγθαηαζηήζεη ηελ παξαγωγηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρή ΟΠΑΑΥ; 

ΝΑΗ   ΟΥΗ    

 
 
 ΙΓΙΟΚΣΗΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο : 
 

ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΚΣΖΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ  

 
 ΜΙΘΧΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 
 

ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζνύλ νη παξαθάησ πίλαθεο : 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΙΘΧΗ 

 ΔΝΑΡΞΗ (ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) ΛΗΞΗ (ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
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Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΝΓΤΗ – ΤΓΚΡΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & 
ΝΔΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 
1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΝΓΤΗ  
 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ηεθκεξηωκέλα ηα θάηωζη πεδία  
 
 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο επέλδπζεο 
 ηόρνο επέλδπζεο  
 πζρέηηζε επέλδπζεο κε ηνπο ζηόρνπο ηεο Πξάμεο  
 Αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  
 ύλδεζε πξνηεηλόκελωλ ελεξγεηώλ θαη αλαγθώλ 
 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 
 Οπνηνδήπνηε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 
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2. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ (Πξνζηίζεληαη όζεο γξακκέο απαηηεζνύλ). 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΙΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Πεξηγξαθή 
δαπάλεο 

Πνζόηεηα Π/Τ 

Πνζνζηό % 
επί ηεο 

Καηεγνξίαο 
Δλέξγεηαο 

Πνζνζηό (%) 
επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ 
Π/Τ 

1 1-5 ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
(max …..Π/Τ) 

 

     

1.1 Αλέγεξζε Νέσλ Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ         

1.1.1 Γηακόξθσζε Τπνδνκώλ ΑκεΑ (Ο ζεκαίλεη ηδηα 
κέζα) 

     

1.2 Αγνξά – Δπέθηαζε – Γηαξξύζκηζε Τθηζηάκελσλ 
Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

        

1.2.1 Γηακόξθσζε Τπνδνκώλ ΑκεΑ (Ο ζεκαίλεη ηδηα 
κέζα) 

     

1.3  Γεκηνπξγία Γηθηύσλ Παξνρήο ζην Νέν Υώξν 
Δγθαηάζηαζεο 

     

1.4 Αλαγθαίεο Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο      

1.5 Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο Υώξνπ      

 
ΤΝΟΛΟ 1 

      

2 6 2. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(max …..Π/Τ) 

 

     

6.1. Πξνκήζεηα λένπ παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ         

6.2 Πξνκήζεηα λένπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ         

6.3 Πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 
θαη ινγηζκηθνύ 

     

6.3.1 Γηακόξθσζε Τπνδνκώλ ΑκεΑ (Ο ζεκαίλεη ηδηα 
κέζα) 

     

6.4 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη 
εμνπιηζκνύ εξγαζηεξίσλ πνηόηεηαο 

     

6.5 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο      

 
ΤΝΟΛΟ 2 
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ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΚΧΓΙΚΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΙΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Πεξηγξαθή 
δαπάλεο 

Πνζόηεηα Π/Τ Πνζνζηό % 
επί ηεο 

Καηεγνξίαο 
Δλέξγεηαο 

Πνζνζηό (%) 
επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ 
Π/Τ 

3 7 3. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

(max …..Π/Τ) 
 

     

7.1 Απνζπλαξκνιόγεζε ππάξρνληνο παξαγσγηθνύ θαη 
κε εμνπιηζκνύ από ηνλ πθηζηάκελν ρώξν 
εγθαηάζηαζεο 

        

7.2. Μεηαθνξά πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνύ θαη κε 
εμνπιηζκνύ ζην λέν ρώξν εγθαηάζηαζεο 

        

7.3 Δγθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνύ θαη κε 
εμνπιηζκνύ ζην λέν ρώξν εγθαηάζηαζεο 

     

7.4 Μεηαθνξά πξώησλ πιώλ, έηνηκσλ θαη εκη-έηνηκσλ 
πξντόλησλ θαζώο θαη βνεζεηηθώλ πιώλ από ηνλ 
παιαηό ζην λέν ρώξν εγθαηάζηαζεο 

     

     ΤΝΟΛΟ 3       

4 8-9 4. ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
(max …..Π/Τ) 

 

     

8.1 Δθπόλεζε κειέηεο ππαγσγήο ζηε ρξεκαηνδόηεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο 

        

8.2 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο επελδπηηθήο 
πξόηαζεο 

        

9 Αλαγθαίεο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 
επηρείξεζεο ζηε λέα ζέζε 

     

     ΤΝΟΛΟ 4       
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3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ

7
 

 

Καηεγνξία 
Γαπάλεο 

 

 

Πεξηγξαθή 
δαπάλεο 

Μνλάδαο 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Σηκή Μνλάδνο 
(ρωξίο ΦΠΑ) 

πλνιηθή Σηκή 

     

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 

1. Πξνκεζεπηήο  

 Α.Φ.Μ. Πξνκεζεπηή  

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γαπάλεο  

 
 
 

  Υώξνο εγθαηάζηαζεο  

 

Καηεγνξία 
Γαπάλεο 

 

 

Πεξηγξαθή 
δαπάλεο 

Μνλάδαο 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Σηκή Μνλάδνο 
(ρωξίο ΦΠΑ) 

πλνιηθή Σηκή 

     

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 

2. Πξνκεζεπηήο  

 Α.Φ.Μ. Πξνκεζεπηή  

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γαπάλεο  

 
 
 

 Υώξνο εγθαηάζηαζεο  

 

Καηεγνξία 
Γαπάλεο 

 

 

Πεξηγξαθή 
δαπάλεο 

Μνλάδαο 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Σηκή Μνλάδνο 
(ρωξίο ΦΠΑ) 

πλνιηθή Σηκή 

     

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 

3. Πξνκεζεπηήο  

 Α.Φ.Μ. Πξνκεζεπηή  

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γαπάλεο  
 

 
 
 

 Υώξνο εγθαηάζηαζεο  

 

                                                      
7
Οη πίλαθεο ζπκπιεξώλνληαη γηα θάζε δαπάλε αλά θαηεγνξία θαη επαλαιακβάλνληαη όζεο θνξέο 

απαηηεζεί. ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Οδεγνύ ηεο Πξάμεο νη δαπάλεο ρσξίδνληαη ζε 4 
θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη: 1.Κηηξηαθέο Γαπάλεο 2.Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, 3. Δλέξγεηεο 
κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ, 4. Μειεηεηηθέο ελέξγεηεο ζπκβνύισλ. 
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4. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ 
 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΟΟ (€) % ΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ Π/Τ 

Α. Ηδησηηθή ζπκκεηνρή (ίδηα 
θεθάιαηα ή/θαη ηξαπεδηθόο 
δαλεηζκόο) 

 50% 

Β. Αηηνύκελε Δπηρνξήγεζε  50% 

 ΤΝΟΛΟ (Α + Β)   100% 

 
5. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (ΚΣΙΡΙΑΚΔ, ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ 
ΠΡΟΒΑΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (ΑκεΑ) ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 
Ζ επηρείξεζε έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ππνδνκέο δηεπθόιπλζεο 
πξόζβαζεο ησλ ΑκεΑ: 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

5.1. Γηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηωλ ΑκεΑ (κε έληαμε ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο) 

Σεθκεξηώζηε ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο 
ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ απηό απνηειεί κέξνο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο. 
 
 

 
Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ππνδνκέο δηεπθόιπλζεο 
πξόζβαζεο ησλ ΑκεΑ. Οη ππνδνκέο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ίδηεο δαπάλεο ή 
πθίζηαληαη. 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

5.2. Γηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηωλ ΑκεΑ (κε ίδηεο δαπάλεο) 

Σεθκεξηώζηε ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο 
ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ίδηεο δαπάλεο (ρσξίο έληαμε ζηε 
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) 
 
 
 
 

 
 

5.3. ΔΙΓΟ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ 
ΤΠΟΓΟΜΗ ΑκεΑ ΠΟΤ ΘΑ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔΙ Ή ΘΑ ΔΥΔΙ Η 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΡΑΜΠΔ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΟΛΟΤ 
ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΑκεΑ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ ΑκεΑ (ΟΠΣΗΚΟΗ 
ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ θ.ιπ.) 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑκεΑ. 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑ ΑκεΑ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΛΛΟ (ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΔ…….) ΝΑΗ     ΟΥΗ      
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6. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΙΓΙΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΑΠΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΑΤΙΜΧΝ Δ 
ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΣΖ ΝΔΑ ΘΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
6.1. Ζ επηρείξεζε έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνύ απηνπαξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 
6.2. Ζ επηρείξεζε έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνύ κεηαηξνπήο θαπζίκσλ ζε θπζηθό αέξην 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

6.3 Ζ Δπηρείξεζε έρεη ζπκπεξηιάβεη επεκβΪζεηο πνπ Ϋρνπλ ζηφρν ηελ Βμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο 
(κφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο, ηνπνζΫηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκΪησλ, ηνπνζΫηεζε θιηκαηηζηηθψλ 
κεραλεκΪησλ ελεξγεηαθάο θιΪζεο Ώ΄, εγθαηΪζηαζε ιακπηάξσλ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο, θαπζηάξεο 
θαη ιΫβεηεο πςειάο απφδνζεο, αλΪθηεζε ζεξκφηεηαο απφ θαπζαΫξηα θ.ι.π.):                                                                     
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
                                                      
 

7.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  
 

7.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΘΑ ΜΔΣΑΦΔΡΘΔΙ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΔΙΡΙΑΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

(S/N) 

ΙΥΤ 
(ΗΡ) 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1      

2      

3      

 
 

7.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΘΑ ΜΔΣΑΦΔΡΘΔΙ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΔΙΡΙΑΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

(S/N) 

ΙΥΤ 
(ΗΡ) 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1      

2      

3      

 
 

7.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΘΑ 
ΜΔΣΑΦΔΡΘΔΙ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(Γξαθεία, εμνπιηζκόο γξαθείωλ θ.α.) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ηεκάρηα) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1    

2    

3    

 
 

7.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΣΟΙΜΧΝ ΚΑΙ ΗΜΙΔΣΟΙΜΧΝ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΣΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ ΘΑ ΜΔΣΑΦΔΡΘΟΤΝ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1    

2    

3    
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7.5 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΧΝ ΤΛΧΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ 
ΘΑ ΜΔΣΑΦΔΡΘΟΤΝ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1    

2    

3    

 
 

7.6 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΤ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΘΑ 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(Δίδνο, ηύπνο, βαζηθά 
ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηζρύο, 
θαηαζθεπαζηήο, ρώξα 

θαηαζθεπήο, 
πξνκεζεπηήο 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ Δ 
ΔΤΡΧ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Δ 
ΔΤΡΧ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ 
ΓΙΑ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 
ΑΞΙΑ Δ ΔΤΡΧ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1      

2      

3      

 

 

8. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ-ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

1 Ζ επηρείξεζε είλαη M.M.E. ζύκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκό 800/2008 
(ΠΑΡΑΡTΖΜΑ XVI) 

  

2 Αξηζκόο πθηζηάκελσλ ζέζεσλ 
απαζρόιεζεο   

  

3 Αξηζκόο ζέζεσλ απαζρόιεζεο πνπ 
εθηηκάηαη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ κεηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο   

  

4 Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη 
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 
πξάμεο (ηζνδύλακα αλζξσπνέηε) 

  

5 πκβνιή ζηελ εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο θαη πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ    

  

6 Μεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ   

 
  

7 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 
αηκόζθαηξαο  

  

8 Ζ Δπηρείξεζε κέζσ ηεο πξάμεο 
ζπκβάιεη ζηελ αλαθύθισζε ή ζηελ 
πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα  
ή πινπνηεί δξάζεηο ελζσκάησζεο 
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο 
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9. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΘΔΗ ΥΔΣΙΚΟΤ 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(Γηαδηθαζίεο-Μεζνδνινγία ρξνλνδηάγξακκα, θ.ιπ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ηελ επηρείξεζε 
                                                                                                      -Ο/Ζ- 

Νόκηκνο/ε Δθπξόζσπνο 
 

(ζθξαγίδα επηρείξεζεο, ζηνηρεία Νόκηκνπ εθπξνζώπνπ, ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: Α΄ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(Ϊξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Δ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη κε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε βΪζε ην 
αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
ΠΡΟ(1): ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΦΟΡΔΑ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

«ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ» 

 
Ο – Δ λνκα: 

 
 

  
Βπψλπκν: 

 

 
λνκα θαη Βπψλπκν 

ΠαηΫξα: 
 

 
 

 
λνκα θαη Βπψλπκν 

ΜεηΫξαο: 
 

 

 
Δκεξνκελέα γΫλλεζεο(2): 

 

 

 
Σφπνο ΓΫλλεζεο: 

 

 

 
Ώξηζκφο Αειηένπ 

Σαπηφηεηαο: 
 

  
Σει: 

 

 
Σφπνο 

Καηνηθέαο: 
 

  
Οδφο: 

  
Ώξηζ: 

  
ΣΚ
: 

 

 
Ώξ. 

Σειενκνηνηχ
πνπ (Fax): 

  
Α/λζε 

Διεθηξ. 
Σαρπδξνκεέν

π 
(Βmail): 

 

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
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1. ια ηα αλαγξαθφκελα ηφζν ζηελ ειεθηξνληθά φζν θαη ζηε θπζηθά κνξθά ηνπ εληχπνπ ππνβνιάο πξφηαζεο 

θαζψο θαη φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην θπζηθφ θΪθειν ηεο πξφηαζεο 
εέλαη αθξηβά θαη αιεζά. 

2. Ο επηρεηξεκαηέαο Ϋρεη ιΪβεη ζαθά γλψζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 
3. Δ επηρεέξεζε Ϋρεη ππνβΪιιεη κφλν κέα πξφηαζε ζην παξφλ Πξφγξακκα. 
4. Σν ζπγθεθξηκΫλν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ά κΫξνο απηνχ θαζψο θαη νη δαπΪλεο πνπ πεξηιακβΪλεη δελ Ϋρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεέ, εληαρζεέ θαη δελ ζα ππνβιεζνχλ πξνο Ϋγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε Ϊιιν πξφγξακκα πνπ 
ρξεκαηνδνηεέηαη απφ εζληθνχο ά θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

5. Αελ πξαγκαηνπνηάζεθαλ δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζην Ϋξγν πξηλ απφ ην ρξφλν Ϋλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ, δειαδά πξηλ ηελ εκεξνκελέα πξνδεκνζέεπζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 

6. Δ επηρεέξεζε δελ βξέζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά δηαδηθαζέα 
ζπλδηαιιαγάο, νχηε εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο αλΪθηεζε κΫξνπο ά φινπ θαηαβιεζεέζαο δεκφζηαο επηρνξάγεζεο, 
αλεμαξηάησο θαζεζηψηνο ελέζρπζεο ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ απηά ρνξεγάζεθε θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ 
ρνξάγεζεο απηάο. 

7. Δ επηρεέξεζε δελ εέλαη πξνβιεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2.1 ζεκεέα 9,10 
θαη 11 ησλ Καηεπζπληάξησλ γξακκψλ ηεο Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 
Πξνβιεκαηηθάο Βπηρεέξεζεο.  

8. Δ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋξγσλ απφ ην ΒΓΣΏΏ θαη 
κπνξεέ λα ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ην παξφλ πξφγξακκα ηνπ ΒΣΠΏ. 

9. Οη κΫηνρνη ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο δελ δηαζΫηνπλ ηε γεσξγηθά ηδηφηεηα θαη δελ εέλαη αζθαιηζκΫλνη ζηνλ 
ΟΓΏ (ε απαέηεζε αθνξΪ ζην ζχλνιν ησλ εηαέξσλ – κεηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο) 

10. Δ επηρεέξεζε δελ ιεηηνπξγεέ κε ηε κνξθά ηεο δηθαηφρξεζεο,(franchising) δελ απνηειεέ θνηλνπξαμέα (Ϊξζξν 2 
παξΪγξαθνο 2 Κΐ) θαη δελ εέλαη αζηηθά κε θεξδνζθνπηθά εηαηξεέα. 

11. ε πεξέπησζε Ϋγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ν επηρεηξεκαηέαο ζπκθσλεέ ζηε δεκνζέεπζε ηεο επσλπκέαο 
ηεο επηρεέξεζεο, ηνπ ηέηινπ ηεο πξΪμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ θαηΪινγν ησλ 
δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθΪ (ηνπιΪρηζηνλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΒΠΏΝ ΕΕ 
www.antagonistikotita.gr) ά κε Ϊιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέν δ ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζκ. 1828/2006. 

12. Ο επηρεηξεκαηέαο απνδΫρεηαη νπνηνδάπνηε ζρεηηθφ Ϋιεγρν γηα ηελ εμαθξέβσζε ησλ δεισζΫλησλ απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο αξρΫο. 

13. Ο επηρεηξεκαηέαο απνδΫρεηαη φηη ζε πεξέπησζε δηαπέζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δάισζά ηνπ ά ςεπδψλ 
ζηνηρεέσλ, κεηΪ ηελ Ϋληαμε ηνπ Ϋξγνπ, ην Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ζα θιεζεέ λα επηζηξΫςεη Ϋληνθα, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα, ην ζχλνιν ηεο ιεθζεέζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

14. Ο επηρεηξεκαηέαο γλσξέδεη φηη αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν παχζεη ε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο πξηλ ηελ 
πΪξνδν πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ εηψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιάξσζεο ηεο επΫλδπζεο, 
ππνρξενχηαη ζε Ϋληνθε επηζηξνθά ηεο ελέζρπζεο, πνπ Ϋιαβε ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο 

15. Δ επηρεέξεζε ζα κεξηκλάζεη γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ εκπνδέσλ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα 
(ΏκεΏ) ζηηο λΫεο εγθαηαζηΪζεηο απηάο πινπνηψληαο ηηο απαξαέηεηεο ππνδνκΫο πξφζβαζεο κΫρξη ηελ 
νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο, φπσο νη ππνδνκΫο απηΫο πεξηγξΪθνληαη θαη αλαιχνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ 
ζρΫδην. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρΫδην πεξηιακβΪλνληαη δαπΪλεο γηα ηελ αγνξΪ αθηλάηνπ ζηελ Τπεχζπλε 
Αάισζε ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα αθφινπζα: 
16. Σν πξνο αγνξΪ αθέλεην δελ Ϋρεη απνηειΫζεη ηα πξνεγνχκελα δΫθα (10) Ϋηε αληηθεέκελν εζληθάο ά 

θνηλνηηθάο επηρνξάγεζεο. 
17. Ζ ρξάζε ηνπ πξνο αγνξΪ αθηλάηνπ ζα εέλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

πξνγξΪκκαηνο, γηα ηελ πεξένδν πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ηηο δηαηΪμεηο πεξέ ΔΣΠΑ. 
18. Σν πξνο αγνξΪ αθέλεην δελ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα θαηνηθέα. 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
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Δκεξνκελέα:      ……….20…… 
 

                                                                                                                       Γηα ηελ επηρεέξεζε/ 
 
 
                                                                                                                                -Ο- 
                                                                                                                   Νφκηκνο Βθπξφζσπνο  
 
 

(ζθξαγέδα επηρεέξεζεο, ζηνηρεέα Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθά) 
 
 

(1) ΏλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε ά Ώξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αέηεζε. 

(2) ΏλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.  
(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα αιεζηλΪ κε Ϋγγξαθε 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηκσξεέηαη κε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. ΒΪλ ν ππαέηηνο 
απηψλ ησλ πξΪμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ά ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη Ϊιινλ, ηηκσξεέηαη κε θΪζεηξμε κΫρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ρψξνπ ε δάισζε ζπλερέδεηαη ζηελ πέζσ φςε ηεο θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ά ηελ δεινχζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III: B΄ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(Ϊξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Δ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη κε απηά ηε δάισζε κπνξεέ λα ειεγρζεέ κε  
βΪζε ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
ΠΡΟ(1): ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΦΟΡΔΑ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

«ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ» 

 
Ο – Δ λνκα: 

 
 

  
Βπψλπκν: 

 

 
λνκα θαη Βπψλπκν 

ΠαηΫξα: 
 

 
 

 
λνκα θαη Βπψλπκν 

ΜεηΫξαο: 
 

 

 
Δκεξνκελέα γΫλλεζεο(2): 

 

 

 
Σφπνο ΓΫλλεζεο: 

 

 

 
Ώξηζκφο Αειηένπ 

Σαπηφηεηαο: 
 

  
Σει: 

 

 
Σφπνο 

Καηνηθέαο: 
 

  
Οδφο: 

  
Ώξηζ: 

  
ΣΚ
: 

 

 
Ώξ. 

Σειενκνηνηχ
πνπ (Fax): 

  
Α/λζε 

Διεθηξ. 
Σαρπδξνκεέν

π 
(Βmail): 

 

Με αηνκηθά κνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
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A.1: 

 Δ επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ σο αλεμΪξηεηε επηρεέξεζε  ά  

 Δ επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ σο  «εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (νληφηεηα)»  απφ θνηλνχ κε 

Ϊιιεο επηρεηξάζεηο . (ηελ Ϋλλνηα ηεο «εληαέαο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο » πεξηιακβΪλνληαη 

θαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο, φπσο απηΫο 

νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα 6 ηνπ παξφληνο). ηελ πεξέπησζε απηά ζπκπιεξψλεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ν παξαθΪησ πέλαθαο γηα θαζεκέα απφ ηηο σο Ϊλσ επηρεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο 

ζπλδΫεηαη ε αηηνχζα : 

 

Πέλαθαο 5: Δπηρεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο «εληαέα νηθνλνκηθά 
κνλΪδα». 

ηνηρεέα Δπηρεέξεζεο Δπεμάγεζε 

ΏΏ Βπηρεέξεζεο 

Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο επηρεέξεζεο κε ηελ 
νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 

νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη θαη νη 

ζπλδεδεκΫλεο/ζπλεξγαδφκελεο 
επηρεηξάζεηο) 

Βπσλπκέα Βπηρεέξεζεο  

Ώ.Φ.Μ. Βπηρεέξεζεο  

Κ.Ώ.Α. Βπηρεέξεζεο  

Πνζνζηφ πκκεηνράο 0-100 

Βπψλπκν Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

λνκα Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

Παηξψλπκν Ννκέκνπ 
Βθπξνζψπνπ 

 

Ώ.Φ.Μ. Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ  

Έγγξαθν Σαπηνπνέεζεο Ννκέκνπ 
Βθπξνζψπνπ 

Ώ.Α.Σ. ά Εζνδχλακν 

ΘΫζε ζηελ Βπηρεέξεζε Ννκέκνπ 
Βθπξνζψπνπ 

 

  

 

A.2: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε 
απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο), Ϋρνπλ απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο ηεο 
ελέζρπζεο  θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν 
πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ζην πιαέζην ηεο 
ΠξΪμεο, βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis. 

 
ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ βΪζεη ηνπ 
θαζεζηψηνο de minimis (πξφγξακκα, θνξΫαο επηδφηεζεο, ρξνλνινγέα Ϋληαμεο θαη πνζφ). ηελ 
πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ιΪβεη θακέα ελέζρπζε, ζα ην αλαγξΪθεη ζηελ ππεχζπλε δάισζε. 
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Πέλαθαο 6:  Πέλαθαο Δπηρνξεγάζεσλ de minimis 

ΔΝΙΥΤΔΙ de minimis ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Ζ ΑΙΣΟΤΑ ΔΥΔΙ ΑΠΟΚΣΖΔΙ ΔΝΝΟΜΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΛΖΦΖ 
ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ιεθζεέ βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01)  

ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 
νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ 
ΜΫηξν/ 
ΑξΪζε απφ 
ην/ηελ 
νπνέν/α ε 
επηρεέξεζε 
Ϋρεη 
απνθηάζεη 
Ϋλλνκν 
δηθαέσκα 
ιάςεο ηεο 
ελέζρπζεο 
(απφ 1-1-
2011 θαη 
κεηΪ) θαη 
θνξΫαο 
ρνξάγεζεο 
ελέζρπζεο. 

Ώξηζκφο 
Τπνπξγηθάο 
Ώπφθαζεο 
Έληαμεο ά 
αξηζκφο 
ζχκβαζεο ά 
Ϊιινπ 
εγγξΪθνπ κε 
ην νπνέν 
ηεθκεξηψλεηαη 
ε ιάςε ηνπ 
Ϋλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο. 

Δκ/λέα 
Τπνπξγηθάο 
Ώπφθαζεο 
Έληαμεο ά 
εκεξνκελέα 
ιάςεο ηνπ 
Ϋλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο. 

Πνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ 
αλαγξΪθεηαη 
ζηελ Ώπφθαζε 
Έληαμεο. 

Πνζφ Αεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο 
πνπ Ϋρεη 
θαηαβιεζεέ 
πξαγκαηηθΪ 
ζηελ επηρεέξεζε. 

Δκ/λέα 
θαηαβνιάο 
ηειεπηαέαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

Βπσλπκέα 
Αηθαηνχρνπ 
ηεο 
Βλέζρπζεο. 

ΏΦΜ 
Αηθαηνχρνπ 
ηεο 
Βλέζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Βπηζεκαέλεηαη φηη σο εκεξνκελέα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 
Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο Ϋληαμεο/ππαγσγάο  θαη ελ γΫλεη παξαρψξεζεο ηνπ Ϋλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο 
ηεο ελέζρπζεο .ΒιΫγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ε 
επηρεέξεζε ιακβΪλεη, ηφζν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθεένπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, φζν θαη ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβσζεέ αλ ε λΫα ελέζρπζε δελ νδεγεέ ζε 
ππΫξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξένπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο . ε θΪζε πεξέπησζε 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ιακβΪλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ 
ηξνπνπνηάζεηο ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ. 
 

A.3: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο  πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη 
επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο), Ϋρνπλ 
απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο ηεο ελέζρπζεο  θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 
(ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) απφ ηελ εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο βΪζεη νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο  

 
ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ βΪζεη νηνπδάπνηε 
Ϊιινπ θαζεζηψηνο πνπ δελ εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο πεξέ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο (πξφγξακκα, 
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θνξΫαο επηδφηεζεο, ρξνλνινγέα Ϋληαμεο θαη πνζφ) γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο πνπ πξφθεηηαη λα 
ζσξεπζνχλ κε εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο.. ηελ πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ιΪβεη θακέα 
ελέζρπζε, ζα ην αλαγξΪθεη ζηελ ππεχζπλε δάισζε 

 
Πέλαθαο 7:  Πέλαθαο Δπηρνξεγάζεσλ βΪζεη νηνπδάπνηε Ϊιινπ (πιελ de minimis) 

θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο 

ΔΝΙΥΤΔΙ (πιελ de minimis) ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Ζ ΑΙΣΟΤΑ ΔΥΔΙ ΑΠΟΚΣΖΔΙ ΔΝΝΟΜΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΛΖΦΖ , ΒΑΔΙ 
ΟΠΟΙΟΤΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ  ΔΝΙΥΤΖ  ΓΙΑ ΣΙ ΙΓΙΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 
νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ 
ΜΫηξν/ 
ΑξΪζε απφ 
ην νπνέν  ε 
επηρεέξεζε 
Ϋρεη 
απνθηάζεη 
Ϋλλνκν 
δηθαέσκα 
ιάςεο ηεο 
ελέζρπζεο 
(απφ 1-1-
2011 θαη 
κεηΪ) θαη 
θνξΫαο 
ρνξάγεζεο 
ελέζρπζεο. 

Ώξηζκφο θαη 
εκεξνκελέα 
Τπνπξγηθάο 
Ώπφθαζεο 
Έληαμεο/ππαγσγάο 
ά εκεξνκελέα 
ιάςεο ηνπ Ϋλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο  

Ίδηεο 
δαπΪλεο 
πνπ 
απεηΫιεζαλ 
αληηθεέκελν 
ελέζρπζεο 
δπλΪκεη 
Ϊιινπ 
θαζεζηψηνο 

Πνζφ δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ αλαγξΪθεηαη 
ζηελ Ώπφθαζε 
Έληαμεο/ππαγσγάο. 

Πνζφ Αεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο 
πνπ Ϋρεη 
θαηαβιεζεέ 
πξαγκαηηθΪ 
ζηελ επηρεέξεζε. 

Δκ/λέα 
θαηαβνιάο 
ηειεπηαέαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

Βπσλπκέα 
Αηθαηνχρνπ 
ηεο 
Βλέζρπζεο. 

ΏΦΜ 
Αηθαηνχρνπ 
ηεο 
Βλέζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(***) Βπηζεκαέλεηαη φηη σο εκεξνκελέα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 
Τπνπξγηθάο Ώπφθαζεο Ϋληαμεο/ππαγσγάο θαη ελ γΫλεη παξαρψξεζεο ηνπ Ϋλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο 
ηεο ελέζρπζεο 
A.4: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ Ϋρεη ζπκπεξηιεθζεέ ζε επελδπηηθά πξφηαζε, ε νπνέα Ϋρεη 
ππνβιεζεέ απφ ηελ αηηνχζα επηρεέξεζε θαζψο θαη απφ ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ 
κε απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο) θαη βξέζθεηαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο, 
βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα 
ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο (πξφγξακκα, θνξΫαο επηδφηεζεο, εκεξνκελέα ππνβνιάο αέηεζεο, 
αηηνχκελε επηρνξάγεζε). 

ηε δάισζε ζα αλαθΫξνληαη ηα ζηνηρεέα γηα ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ Ϋρνπλ ζπκπεξηιεθζεέ ζε 
επελδπηηθά πξφηαζε, ε νπνέα Ϋρεη ππνβιεζεέ απφ ηελ αηηνχζα επηρεέξεζε, θαζψο θαη απφ ηηο 
επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδέ κε απηάλ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα 
πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο) θαη βξέζθεηαη 
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ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο, βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα 
ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο (πξφγξακκα, θνξΫαο επηδφηεζεο, εκεξνκελέα ππνβνιάο αέηεζεο, 
αηηνχκελε επηρνξάγεζε) 

 

Πέλαθαο 8:  Πέλαθαο αηηνχκελσλ επηρνξεγάζεσλ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά 
Ϋληαμεο βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ 
θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο 

 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΙΥΤΔΙ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα 
νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη αηηνχκελεο εληζρχζεηο βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01) 
ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο 

εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα 
επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ ΜΫηξν/ 
ΑξΪζε ζην νπνέν/α 
ε επηρεέξεζε  Ϋρεη 
ππνβΪιιεη 
πξφηαζε θαη 
θνξΫαο ρνξάγεζεο 
ελέζρπζεο 

Δκ/λέα Τπνβνιάο 
επελδπηηθάο 
πξφηαζεο  

Πνζφ αηηνχκελεο 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο  

Βπσλπκέα Αηθαηνχρνπ ηεο 
Βλέζρπζεο. 

ΏΦΜ Αηθαηνχρνπ ηεο 
Βλέζρπζεο. 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

 

 ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δάισζά κνπ κεηΪ ηελ Ϋληαμε ηνπ Ϋξγνπ ην 

Ϋξγν ζα απεληαρζεέ θαη ζα θιεζψ λα επηζηξΫςσ εληφθσο ηε ιεθζεέζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 
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Δκεξνκελέα:      ……….20…… 
 

 
                                                                                                                                             Γηα  ηελ 

επηρεέξεζε / πλεξγαζέα 
                                                              

                                                                                                                                  -Ο- 
                                                                                                                                   Νφκηκνο 

εθπξφζσπνο  
 
 
 
 

                                                                                                            (ζθξαγέδα επηρεέξεζεο, 
ζηνηρεέα Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθά)  

 
 

(1) ΏλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιέηε ά Ώξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αέηεζε. 

(2) ΏλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο.  
(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα αιεζηλΪ κε Ϋγγξαθε 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηκσξεέηαη κε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. ΒΪλ ν ππαέηηνο 
απηψλ ησλ πξΪμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ά ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη Ϊιινλ, ηηκσξεέηαη κε θΪζεηξμε κΫρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ρψξνπ ε δάισζε ζπλερέδεηαη ζηελ πέζσ φςε ηεο θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ά ηελ δεινχζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV΄ ΜΖ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΡΙΜΟ 
ΜΖ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΚΑΓ – NACE 2008 

 
 
ε θΪζε πεξέπησζε, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνέ ηνπ πεδένπ εθαξκνγάο ησλ εληζρχζεσλ φπσο νξέδνληαη 
ζην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΒΒ 1998/2006 De Minimis.  
Ο παξφλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξάζεηο ζε φινπο ηνπο 
ηνκεέο εθηφο: 
α) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηΫξγεηαο, πνπ εκπέπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιένπ (1)·  
β) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελά παξαγσγά γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο (βιΫπε θΪησζη)· 
γ) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνέεζε θαη εκπνξέα γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
i) φηαλ ην πνζφ ηεο ελέζρπζεο θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηελ ηηκά ά ηελ πνζφηεηα ηΫηνησλ 

πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελεέο παξαγσγνχο ά δηαηέζεληαη ζηελ αγνξΪ απφ 
ηηο νηθεέεο επηρεηξάζεηο· 

ii) φηαλ ε ελέζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξΫσζε απφδνζάο ηεο ελ κΫξεη ά εμ νινθιάξνπ 
ζε πξσηνγελεέο παξαγσγνχο· 

δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε εμαγσγΫο πξνο ηξέηεο ρψξεο ά πξνο θξΪηε κΫιε, 
ηδέσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγέα θαη 
ιεηηνπξγέα δηθηχνπ δηαλνκάο ά κε Ϊιιεο ηξΫρνπζεο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε εμαγσγηθά 
δξαζηεξηφηεηα· 

ε)  εληζρχζεηο γηα ηηο νπνέεο ηέζεηαη σο φξνο ε ρξάζε εγρψξησλ αγαζψλ αληέ ησλ εηζαγφκελσλ· 
ζη) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ Ϊλζξαθα θαηΪ ηελ 

Ϋλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1407/2002· 
δ) ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκΪησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνέεο 

ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθΫο εκπνξεπκαηηθΫο κεηαθνξΫο γηα ινγαξηαζκφ 
ηξέησλ· 

ε) ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο: 
α) «γεσξγηθΪ πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο ΒΚ (πνπ 

παξαηέζεηαη παξαθΪησ), κε εμαέξεζε ηα πξντφληα αιηεέαο· 
β) «κεηαπνέεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θΪζε πξΪμε επέ γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ νπνέα 

πξνθχπηεη Ϋλα επέζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαέξεζε ηηο εξγαζέεο εληφο ηεο γεσξγηθάο 
εθκεηΪιιεπζεο πνπ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ελφο πξντφληνο δσηθάο ά θπηηθάο 
πξνΫιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε· 

γ)  «εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρά ά Ϋθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ πξνζθνξΪ πξνο 
πψιεζε, ηελ παξΪδνζε ά νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ ηξφπν δηΪζεζεο ζηελ αγνξΪ, κε εμαέξεζε ηελ 
πξψηε πψιεζε απφ κΫξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ ζε κεηαπσιεηΫο ά κεηαπνηεηηθΫο 
επηρεηξάζεηο θαη θΪζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνέα πξνεηνηκΪδεη ην πξντφλ γηα κηα ηΫηνηα πξψηε 
πψιεζε· ε πψιεζε απφ κΫξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηΫο ινγέδεηαη 
σο εκπνξέα αλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 

 
Βπέζεο απφ ηνλ θιΪδν ηεο κεηαπνέεζεο, γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ παξφληνο, νδεγνχ εμαηξνχληαη θαη 
δελ δχλαληαη λα ππνβΪιινπλ αέηεζε:  

i) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκΫα ηεο ραιπβνπξγέαο φπσο απηφο πξνζδηνξέδεηαη ζην 
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ ΐ΄ ηνπ λΫνπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζένπ γηα ηηο ΠεξηθεξεηαθΫο Βληζρχζεηο πξνο 
κεγΪια επελδπηηθΪ ζρΫδηα ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο 

ii) νη δξαζηεξηφηεηεο λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηΫο πξνζδηνξέδνληαη ζην πιαέζην γηα ηηο 
θξαηηθΫο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθά βηνκεραλέα (2003/C317/06), θαη,  

iii) νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκΫα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξέδεηαη  ζην 
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Α΄ ηνπ λΫνπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζένπ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. 
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ΜΔ ΒΠΕΛΒΞΕΜΟΕ ΚΛΏΑΟΕ ΣΔ ΤΝΘΔΚΔ  

ΠΙΝΑΚΑ Παξαξηάκαηνο Ι,  Πξνβιεπφκελνο ζην Ϊξζξν 32 ηεο πλζάθεο 

1 2 

ΚιΪζε ηεο 
νλνκαηνινγέαο  ησλ 

ΐξπμειιψλ  

Δέδνο εκπνξεχκαηνο 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 1 Γψα δψληα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ  2 ΚξΫαηα  θαη βξψζηκα παξαπξνηφληα ζθαγέσλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ   3 Ερζεέο καιαθφζηξαηα  θαη καιΪθηα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ  4 ΓΪια θαη πξντφληα γαιαθηνθνκέαο. ΧΪ πηελψλ. ΜΫιη θπζηθφλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ  5 
05.04 

Έληεξα, θχζηεηο θαη ζηφκαρνη δψσλ, νιφθιεξα  ά εηο ηεκΪρηα, πιελ ησλ εμ ηρζχσλ 
ηνηνχησλ. 

05.15 Πξντφληα δσηθάο πξνειεχζεσο, κε αιιαρνχ θαηνλνκαδφκελα ά πεξηιακβαλφκελα. Με 
δψληα  δψα ησλ θεθαιαέσλ 1 θαη 3, αθαηΪιιεια δηα ηελ αλζξψπηλελ θαηαλΪισζηλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 6 ΦπηΪ  δψληα  θαη πξντφληα αλζνθνκέαο.  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 7 ΛαραληθΪ, θπηΪ ξέδαη θαη θφλδπινη, Ϊπαληα εδψδηκα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 8 Καξπνέ θαη νπψξαη εδψδηκνη .Φινηνέ  εζπεξηδνεηδψλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 9 ΚαθΫο, ηεένλ θαη αξηχκαηα (κπαραξηθΪ) εμαηξΫζεη ηνπ καηΫ (θιΪζηο 09.03). 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 10 ΑεκεηξηαθΪ πξντφληα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 11 Πξντφληα αιεπξνπνηέαο ,βχλε, Ϊκπια, γινπηΫλε, ηλνπιέλε. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 12 πΫξκαηα θαη θαξπνέ ειαηψδεηο .πΫξκαηα , ζπφξνη ζπνξΪο θαη δηΪθνξνη θαξπνέ. 
ΐηνκεραληθΪ  θαη θαξκαθεπηηθΪ  θπηΪ. Άρπξα θαη ρνξηνλνκαέ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 13 
ΒΥ 13.03 

Πεθηέλε. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 15 
15.01 

Λέπε ρνέξεηνλ ππφ ηελ νλνκαζέα <<saindoux>> θαη ινηπΪ ρνέξεηα ιέπε, ιακβαλφκελα 
δηΪ πηΫζεσο ά ηάμεσο. 

15.02 Λέπε βνεηδψλ , πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ , αθαηΫξγαζηα  ά ηεηεγκΫλα, 
πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ιηπψλ ησλ ιεγνκΫλσλ  πξψηεο εθζιέςεσο.  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 15 
15.03 

ηεαηέλε, ειαηνζηεαηέλε, Ϋιαηνλ ηνπ ππφ ηελ νλνκαζέα <<saindoux>> ρνηξεένπ ιέπνπο 
θαη ειαηνκαξγαξέλε, Ϊλεπ πξνζζάθεο γαιαθηνκαηνπνηψλ νπζηψλ, Ϊλεπ αλακεέμεσο ά 
παξαζθεπά ηηλφο. 

15.04 Λέπε θαη Ϋιαηα ηρζχσλ θαη ζαιαζζέσλ ζειαζηηθψλ, Ϋζησ θαη εμεπγεληζκΫλα. 

15.07 Έιαηα θπζηθΪ κφληκα, ξεπζηΪ ά αινηθψδε , αθαζΪξηζηα, θεθαζαξκΫλα ά 
εμεπγεληζκΫλα. 

15.12 Έιαηα θαη ιέπε δσηθΪ ά θπηηθΪ πδξνγνλνκΫλα, Ϋζησ θαη εμεπγεληζκΫλα, αιι΄νπρέ 
πεξαηηΫξσ  επεμεξγαζκΫλα. 

15.13 Μαξγαξέλε, απνκέκεζεο ρνηξεένπ ιέπνπο (simili saindoux) θαη Ϋηεξα βξψζηκα ιέπε 
παξαζθεπαζκΫλα. 

15.17 Τπνιεέκκαηα πξνθχπηνληα εθ ηεο επεμεξγαζέαο ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ ά ησλ δσηθψλ ά 
θπηηθψλ θεξψλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 16 ΠαξαζθεπΪζκαηα θξεΪησλ, ηρζχσλ, καιαθνζηΪησλ θαη καιαθέσλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 17 
17.01 

Ϊθραξηο ηεχηισλ θαη ζαθραξνθΪιακνπ, εηο ζηεξεΪλ θαηΪζηαζηλ. 

17.02 Έηεξα ζΪθραξα, ζηξφπηα. ΤπνθαηΪζηαηα ηνπ κΫιηηνο, Ϋζησ θαη κεκεηγκΫλα κεηΪ 
θπζηθνχ κΫιηηνο. Ϊθραξα θαη κειΪζζαη θεθαπκΫλαη. 

17.03 ΜειΪζζαη, Ϋζησ θαη απνρξσκαηηζκΫλαη. 

17.05 Ϊθραξα, ζηξφπηα θαη κειΪζζαη, Ϊπαληα αξσκαηηζκΫλα ά ηερληθψο θερξσζκΫλα 
(πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηα βαλέιιεο ά βαληιιέλεο αξσκαηηζκΫλεο ζαθρΪξεσο), 
εμαηξνπκΫλσλ ησλ ρπκψλ νπψξσλ κεηΪ πξνζζάθεο ζαθρΪξεσο εηο πΪζαλ αλαινγέαλ. 
 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 18 
18.01 

ΚαθΪνλ εηο βαιΪλνπο θαη ζξαχζκαηα βαιΪλσλ, αθαηΫξγαζηα ά πεθξπγκΫλα. 

18.02 Κειχθε, θινηνέ κεκβξΪλαη θαη απνξξέκκαηα θαθΪνπ. 
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ΚΒΦΏΛΏΕΟ   20 ΠαξαζθεπΪζκαηα νζπξέσλ, ιαραληθψλ, νπψξσλ θαη εηΫξσλ θπηψλ ά κεξψλ θπηψλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ  22 
22.04 

Γιεχθνο ζηαθπιψλ, κεξηθψο δπκσζΫλ, Ϋζησ θαη αλ ε δχκσζηο αλεζηΪιε θαζ'νηνλδάπνηε 
Ϋηεξνλ ηξφπνλ, εμαηξΫζεη ηεο δηα πξνζζάθεο  νηλνπλεχκαηνο. 

22.05 Οέλνη εθ λσπψλ ζηαθπιψλ. Γιεχθνο εθ λσπψλ ζηαθπιψλ, νχηηλνο ε δχκσζηο αλεζηΪιε 
ηε  πξνζζάθε νηλνπλεχκαηνο  (πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ κηζηειέσλ). 

22.07 Μειέηεο, απέηεο , πδξφκειη θαη Ϋηεξα πνηΪ πξνεξρφκελα εθ δπκψζεσο. 

Ex 22.08 Ώηζπιηθά αιθνφιε, κεηνπζησκΫλε ά κε, νηνπδάπνηε αιθννκεηξηθνχ ηέηινπ, 
Λακβαλφκελε απφ γεσξγηθΪ πξντφληα πεξηιακβαλφκελα ζην παξΪξηεκα 1 ηεο 
πλζάθεο, εμαηξνπκΫλσλ ησλ απνζηαγκΪησλ, εδχπνησλ θαη εηΫξσλ νηλνπλεπκαησδψλ 
πνηψλ, ζπλζΫησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκΪησλ (θαινπκΫλσλ ζπκπεππθλσκΫλσλ 
εθρπιηζκΪησλ) δηα ηελ παξαζθεπά πνηψλ. 

Ex22.09 

22.10 μνο εδψδηκσλ  θαη ππνθαηΪζηαηα απηνχ εδψδηκα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 23 Τπνιεέκκαηα θαη απνξξέκκαηα ησλ βηνκεραληψλ  εηδψλ δηαηξνθάο. 
Σξνθαέ παξεζθεπαζκΫλαη δηα δψα. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 24 
24.01 

Καπλφο αθαηΫξγαζηνο  ά κε βηνκεραλνπνηεκΫλνο. Ώπνξξέκκαηα θαπλνχ 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 45 
45.01 

Φειιφο, θπζηθφο αθαηΫξγαζηνο θαη απνξξέκκαηα θειινχ. 
Φειιφο εηο ζξαχζκαηα, θφθθνπο ά θφληλ. 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 54 
54.01 

Λέλνλ, αθαηΫξγαζηνλ, κνπζθεπκΫλνλ, απνθινησκΫλνλ, θηεληζκΫλνλ ά Ϊιισο πσο 
θαηεηξγαζκΫλνλ, κε φκσο λεκαηνπνηεκΫλνλ. ηππέα θαη απνξξέκκαηα 
(πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ εθ ηεο μΪλζεσο λεκΪησλ, πθαζκΪησλ  ά ξαθψλ 
πξνεξρνκΫλνπ ιέλνπ). 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 57 
57.01 

ΚΪλλαβηο, (Cannabis sativa) αθαηΫξγαζηνο ,κνπζθεπκΫλε, απνθινησκΫλε, θηεληζκΫλε ά 
Ϊιισο θαηεηξγαζκΫλε, αιιΪ κε λεκαηνπνηεκΫλε. ηππέα θαη απνξξέκκαηα θαλλΪβεσο 
(πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνεξρφκελσλ εθ ηεο μΪλζεσο λεκΪησλ, πθαζκΪησλ ά 
ξαθψλ).  

 
ΜΖ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΚΛΑΓΟΙ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ  

ΚΤΑ  292313/2622/3-7-09 (ΦΔΚ 1391/Β) 
 

ΓΡΑΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
1. ΣΟΜΒΏ :       ΚΡΒΏ 
ΑξΪζε 1.1.: Βθζπγρξνληζκφο, ζπκπιάξσζε ηεο πθηζηΪκελεο ζθαγεηνηερληθάο ππνδνκάο κε ά 
ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηάζεηο γηα ηελ βηνινγηθά θηελνηξνθέα. 
ΑξΪζε 1.2.: Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ ζθαγεέσλ δπλακηθφηεηαο κΫρξη 400 ηνλ. θξΫαηνο ζε λεζησηηθΫο 
πεξηνρΫο φπνπ δελ ππΪξρεη επαξθάο ζθαγεηνηερληθά ππνδνκά (πιελ Κξάηεο θαη Βχβνηαο). 
ΑξΪζε 1.3.: Βθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ, κνλΪδσλ  
ηεκαρηζκνχ - ηππνπνέεζεο θξΫαηνο θαη παξαγσγάο θξεαηνζθεπαζκΪησλ .   
ΑξΪζε 1.4.:  Ίδξπζε κνλΪδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνέεζεο θξΫαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη 
παξαγσγάο θξεαηνζθεπαζκΪησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνέεζεο ηεο παξαγσγάο.  
ΑξΪζε 1.5.: Ίδξπζε κνλΪδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνέεζεο θξΫαηνο θαη παξαγσγάο 
θξεαηνζθεπαζκΪησλ, ζε πεξηνρΫο φπνπ δελ ππΪξρεη επαξθάο ππνδνκά, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα ηεο 
δεκφζηαο πγεέαο.  
ΑξΪζε 1.6.: Βθζπγρξνληζκφο – ζπκπιάξσζε, ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ά ρσξέο 
κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ παξαγσγάο πξντφλησλ κε βΪζε ην θξΫαο (αιιαληνπνηεέα – θνλζΫξβεο θιπ). 
ΑξΪζε 1.7.: Οινθιάξσζε (β΄ θΪζε ) ηεο θξεαηαγνξΪο Ώζελψλ. 
ΑξΪζε 1.8.: Ίδξπζε – επΫθηαζε ά εθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ 
αδξαλνπνέεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγάο (rendering) ζαλ ζπκπιάξσζε κνλΪδσλ 
ζθαγάο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγά αλαλεψζηκεο ελΫξγεηαο. 
 ΑξΪζε 1.9.: Πξνκάζεηα θηλεηψλ (απηνθηλάησλ) ςπγεέσλ θαη έδξπζε κηθξψλ εγθαηαζηΪζεσλ ςπθηηθψλ 
ζαιΪκσλ ζηα κηθξΪ λεζηΪ Ώηγαένπ ΠειΪγνπο γηα ηε κεηαθνξΪ θαη ζπληάξεζε εππαζψλ θαη λσπψλ 
πξντφλησλ (θξΫαο θαη ινηπΪ πξντφληα θξΫαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξέα ησλ πξντφλησλ.   
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2. ΣΟΜΒΏ : ΓΏΛΏ 
ΑξΪζε 2.1: Ίδξπζε - επΫθηαζε ηπξνθνκεέσλ εθφζνλ θξέλεηαη απαξαέηεην ιφγσ επΪξθεηαο 
γΪιαθηνο.   
ΑξΪζε 2.2.: Βθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκεέσλ κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη 
βαζηθνέ φξνη πγηεηλάο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθΪ πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΒ ηεο ρψξαο.  
ΑξΪζε 2.3.: Ίδξπζε, επΫθηαζε, εθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κηθξνκεζαέσλ 
επηρεηξάζεσλ επεμεξγαζέαο γΪιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ κηθξφηεξν ά έζν ησλ 250 
ππαιιάισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ. €, εθφζνλ θξέλεηαη απαξαέηεην ιφγσ κε πιάξνπο 
αμηνπνέεζεο ηνπ γΪιαθηνο ζε ηνπηθφ επέπεδν.  
ΑξΪζε 2.4.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλΪδσλ παξαγσγάο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ 
γΪιαθηνο. 
ΑξΪζε 2.5.: Βθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ παξαγσγάο 
γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γΪιαθηνο. 
ΑξΪζε 2.6.: Ίδξπζε ά εθζπγρξνληζκφο - επΫθηαζε, κνλΪδσλ αμηνπνέεζεο παξαπξντφλησλ 
(ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηέσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 
3. ΣΟΜΒΏ : ΏΤΓΏ – ΠΟΤΛΒΡΕΚΏ 
3.1. ΤΠΟΣΟΜΒΏ: ΏΤΓΏ 
ΑξΪζε 3.1.1.:  Ίδξπζε κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο θαη ζπζθεπαζέαο απγψλ.  
ΑξΪζε 3.1.2.: Βθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ 
ηππνπνέεζεο θαη ζπζθεπαζέαο απγψλ. 
ΑξΪζε 3.1.3: Ίδξπζε κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο απγψλ γηα παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ κε βΪζε ηα 
απγΪ.  
ΑξΪζε 3.1.4.:  Ίδξπζε κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο θαη ζπζθεπαζέαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ 
ηππνπνηνχληαη κε βΪζε αλαγλσξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο ά πξφηππα (εηδηθΫο εθηξνθΫο, βηνινγηθΪ θ.ι.π.) 
ζηα πιαέζηα θαζεηνπνέεζεο ησλ κνλΪδσλ.  

 
3.2. ΤΠΟΣΟΜΒΏ: ΦΏΓΒΕΏ ΠΟΤΛΒΡΕΚΧΝ 
ΑξΪζε 3.2.1.: Ίδξπζε πηελν-ζθαγεέσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ 
εθηξνθψλ θαη ηδηαέηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηάζεηο γηα βηνινγηθΪ παξαγφκελα ζθΪγηα θαη 
πξντφληα ζθαγάο.  
ΑξΪζε 3.2.2.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηΪκελσλ κνλΪδσλ πηελνζθαγεέσλ 
θαη θπξέσο ηδηαέηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηάζεηο γηα βηνινγηθΪ παξαγφκελα ζθΪγηα θαη 
πξντφληα ζθαγάο. 
ΑξΪζε 3.2.3.:  Ίδξπζε ζθαγεέσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλΫο ά λεζησηηθΫο πεξηνρΫο.   
ΑξΪζε 3.2.4.: Βθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε πθηζηακΫλσλ κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ 
ηεκαρηζκνχ – ηππνπνέεζεο θαη κεηαπνέεζεο θξΫαηνο πνπιεξηθψλ. 
ΑξΪζε 3.2.5.: Ίδξπζε κνλΪδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνέεζεο θαη κεηαπνέεζεο θξΫαηνο πνπιεξηθψλ – 
θνπλειηψλ θπξέσο ζε ζπκπιάξσζε πθηζηΪκελσλ κνλΪδσλ ζθαγάο πηελψλ θαη θνπλειηψλ.  
ΑξΪζε 3.2.6.: Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγάο θνπλειηψλ – ηλδηΪλσλ εληφο πθηζηΪκελσλ πηελνζθαγεέσλ.  
 
4. ΣΟΜΒΏ : ΑΕΏΦΟΡΏ ΓΧΏ 

 
ΤΠΟΣΟΜΒΏ : ΜΒΛΕ 
ΑξΪζε 4.1.: Βθζπγρξνληζκφο ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε 
πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο – επεμεξγαζέαο – κεηαπνέεζεο - ζπζθεπαζέα κειηνχ. 
ΑξΪζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο – ζπζθεπαζέαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλΫο – 
λεζησηηθΫο πεξηνρΫο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλΪδεο ηππνπνέεζεο – επεμεξγαζέαο – κεηαπνέεζεο 
βηνινγηθνχ κειηνχ. 
ΑξΪζε 4.3.: Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε - κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ γηα παξαγσγά 
ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βΪζε ην κΫιη, snacks θιπ. 



 

 

   88 

ηνλ ππνηνκΫα ηνπ κειηνχ θακέα απφ ηηο αλσηΫξσ δξΪζεηο δελ εκπέπηεη ζηα πεδέα επηιεμηκφηεηαο ηνπ 
Καλ. 797/2004. 

 
5. ΣΟΜΒΏ : ΑΕΏΦΟΡΏ ΓΧΏ 

 
ΤΠΟΣΟΜΒΏ : ΔΡΟΣΡΟΦΕΏ – ΏΛΛΏ ΒΕΑΔ 
ΑξΪζε 5.1.: Ίδξπζε – επΫθηαζε ζχγρξνλσλ κνλΪδσλ αλαπάληζεο θνπθνπιηψλ. 
ΑξΪζε 5.2.: Βθζπγρξνληζκφο, βειηέσζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ αλαπάληζεο θνπθνπιηψλ. 
ΑξΪζε 5.3.:   Ίδξπζε – επΫθηαζε κνλΪδσλ κεηαπνέεζεο ζαιηγθαξηψλ.  
ΑξΪζε 5.4.:   Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ κεηαπνέεζεο ζαιηγθαξηψλ.  
 
6. ΣΟΜΒΏ : ΑΔΜΔΣΡΕΏΚΏ 
ΑξΪζε 6.1.: Βθζπγρξνληζκφο θαζΫησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηΪζεηο 
αεξηζκνχ ά κε ςπρξφ αΫξα.  
ΑξΪζε 6.2.: Βθζπγρξνληζκφο – βειηέσζε νξηδνληέσλ παιαηψλ απνζεθψλ. 
ΑξΪζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληάξησλ δεκεηξηαθψλ. 
ΑξΪζε 6.4.:  Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ μεξαληεξέσλ 
δεκεηξηαθψλ.  
ΑξΪζε 6.5.: πκπιάξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακΫλσλ 
απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζΫηεζε ζπζηεκΪησλ πξνθαζνξηζκνχ μάξαλζεο & 
ςχμεο. 
ΑξΪζε 6.6.: Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ απνθινέσζεο - επεμεξγαζέαο – ηππνπνέεζεο ξπδηνχ.  
ΑξΪζε 6.7.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ απνθινέσζεο 
ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιεέαλζεο, ρξσκαηνδηαινγάο θαη πγξνζεξκηθάο επεμεξγαζέαο θαη ηππνπνέεζεο – 
ζπζθεπαζέαο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε.  
ΑξΪζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θΫληξσλ. 
ΑξΪζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληέσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθΫο ά νξεηλΫο πεξηνρΫο. 
 
7. ΣΟΜΒΏ : ΒΛΏΕΟΤΥΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ 
 
Ώ) Βιαηφιαδν 
 
ΑξΪζε 7.1.: Βιαηνηξηβεέα  
α) Βθζπγρξνληζκφο, κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ειαηνηξηβεέσλ ρσξέο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, 
κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηΪ πνπ επεμεξγΪδνληαη βηνινγηθά πξψηε χιε.  
β) πγρσλεχζεηο ειαηνηξηβεέσλ κε δπλακηθφηεηα αλΪινγε ησλ ζπγρσλεπζΫλησλ.  
γ) Εδξχζεηο ειαηνηξηβεέσλ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ζε νξεηλΫο ά λεζησηηθΫο πεξηνρΫο απφ 
βηνινγηθά πξψηε χιε.  
ΑξΪζε 7.2.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ηππνπνηεηεξέσλ - ζπζθεπαζηεξέσλ 
ειαηνιΪδνπ, ρσξέο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.  
ΑξΪζε 7.3.:  Εδξχζεηο – επεθηΪζεηο ηππνπνηεηεξέσλ ειαηνιΪδνπ γηα ηελ παξαγσγά επψλπκσλ 
πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο ηνπ πξντφληνο.   
ΑξΪζε 7.4.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιΪδνπ ρσξέο αχμεζε 
ηεο δπλακηθφηεηαο. 

 
ΐ)       Άιια Έιαηα  
ΑξΪζε 7.5.: Ίδξπζε – ΒπΫθηαζε – Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ζπνξνειαηξγεέσλ θαη 
ΐηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγέαο ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο.    
  
Αελ εέλαη επηιΫμηκεο ζην πιαέζην ηνπ κΫηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκΫλεο ΟΒΦ πνπ αθνξνχλ :  
A) ΐειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζάθεπζεο θαη αμηνπνέεζεο ησλ θαηαινέπσλ ηεο παξαγσγάο 
ειαηνιΪδνπ θαη επηηξαπΫδησλ ειηψλ  
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B) Αεκηνπξγέα θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ πηζηνπνέεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βΪζε ζχζηεκα αλΪιπζεο 
θηλδχλνπ θαη θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνέα ε ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ εέλαη 
ζχκθσλε κε ηα ηερληθΪ θξηηάξηα πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθά αξρά.  

 
8. ΣΟΜΒΏ : ΟΕΝΟ 
ΑξΪζε 8.1.: Βθζπγρξνληζκφο νηλνπνηεέσλ κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ρσξέο αχμεζε ηεο 
δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγά νέλσλ πνηφηεηαο. 
ΑξΪζε 8.2.: πγρψλεπζε νηλνπνηεέσλ κε παξΪιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 
θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κεέσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο, 
ρσξέο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 
ΑξΪζε 8.3.: Ίδξπζε λΫσλ νηλνπνηεέσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο: 
α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξΫηεζεο ηεο ηνπηθάο παξαγσγάο ζε νξεηλΫο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρΫο 
β) κνλΪδσλ παξαγσγάο νέλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθάο ακπεινπξγέαο [Καλ.(ΒΟΚ) 2092/91] 
θαη ζπζηεκΪησλ νινθιεξσκΫλεο δηαρεέξηζεο.  
ΑξΪζε 8.4.: Πξνζζάθε, εθζπγρξνληζκφο, επΫθηαζε γξακκάο εκθηΪισζεο νέλνπ ζε νηλνπνηεέα γηα 
ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηΪισζεο ηεο παξαγσγάο ηνπο.  

 
9. ΣΟΜΒΏ : ΟΠΧΡΟΚΔΠΒΤΣΕΚΏ 

 
I. ην επέπεδν ηεο εκπνξέαο 

 
ΑξΪζε 9.1.: Ίδξπζε κνλΪδσλ ζπζθεπαζέαο, ηππνπνέεζεο, δηαινγάο, ζπληάξεζεο, ςχμεο, 
απνζάθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηΪηαο, ζχθσλ, νζπξέσλ θαη μεξψλ θαξπψλ. 
ΑξΪζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηΪζεσλ ζηαηηθψλ ςπγεέσλ θαη θαηαζθεπά κηθξάο δπλακηθφηεηαο 
ζπζθεπαζηεξέσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκάζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλάησλ) ςπγεέσλ κφλν ζηα 
λεζησηηθΫο πεξνρΫο (πιελ Κξάηεο θαη Βχβνηαο).  
ΑξΪζε 9.3.: Βθζπγρξνληζκνέ ά/θαη επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηΪκελσλ κνλΪδσλ 
ζπζθεπαζέαο, ηππνπνέεζεο, δηαινγάο, ζπληάξεζεο, ςχμεο, απνζάθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, 
παηΪηαο, ζχθσλ, νζπξέσλ θαη μεξψλ θαξπψλ: 

 
II. ην επέπεδν ηεο κεηαπνέεζεο 

 
ΑξΪζε 9.7.: Μεηαπνέεζε ΐηνκεραληθάο ηνκΪηαο 
 
Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ, θπξέσο φζνλ αθνξΪ: 

 ηελ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

 ηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ 
ρσξέο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 
ΑξΪζε 9.8.: Μεηαπνέεζε θξνχησλ (ξνδΪθηλα, βεξέθνθα, αριΪδηα, κάια, δακΪζθελα θ.ι.π.) 
 
α) Κνλζεξβνπνηεέα – Υπκνέ θξνχησλ – ΏπνμεξακΫλα θξνχηα  
- Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ά/θαη επΫθηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ 
θνλζεξβνπνέεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθέλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη 
ιαραληθψλ θπξέσο φζνλ αθνξΪ: 
ηελ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 
ηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ. 
- Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ κεηαπνέεζεο (θνλζεξβνπνέεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ 
βηνκεραληθάο ηνκΪηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθέλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  
β)  Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ά/θαη επΫθηαζε πθηζηακΫλσλ   
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κνλΪδσλ ρπκνπνέεζεο, θπξέσο φζνλ αθνξΪ: 

 ηελ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

 ηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ. 
γ) Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ ρπκνπνέεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ)  ζχγρξνλεο 
ηερλνινγέαο. 
δ) ΏπνμεξακΫλσλ θξνχησλ 
Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε ά/θαη επΫθηαζε κνλΪδσλ απνμάξαλζεο θξνχησλ 
(δακΪζθελα, βεξέθνθα θιπ). 
 ε) Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ παξαγσγάο καξκειΪδσλ θαη 
γιπθψλ θνπηαιηνχ.  
ζη)  Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ, ρπκνπνέεζεο 
εζπεξηδνεηδψλ θπξέσο φζνλ αθνξΪ: 

 ηελ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

 ζηηο ςπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, 

 ηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ. 
 
ΑξΪζε 9.9.: Μεηαπνέεζε ιαραληθψλ 
α) Ίδξπζε λΫσλ, εθζπγρξνληζκφο - επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ 
παξαγσγάο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξέσο φζνλ αθνξΪ:  

 ζηελ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ  

 ζηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ  
β) Ίδξπζε λΫσλ, εθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ 
γηα ηελ παξαγσγά ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ά κηγκΪησλ απηψλ ζε αζεπηηθά ζπζθεπαζέα. 
ΑξΪζε 9.10.: Βπελδχζεηο εγθαηΪζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνέεζεο ππνιεηκκΪησλ 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκΫα κεηαπνέεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγά 
ιηπαζκΪησλ ά/θαη δσνηξνθψλ. 
ΑξΪζε 9.11.: Μεηαπνέεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επΫθηαζε ά 
θαη κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ γηα παξαγσγά πξντφλησλ πΪζηαο, ληθΪδσλ πξαιέλαο, 
παζηειηψλ, snaks θ.ι.π. 
ΑξΪζε 9.12.: Μεηαπνέεζε ζχθσλ - ζηαθέδσλ 
α) Βθζπγρξνληζκφο θαη επΫθηαζε κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ. 
β) Ίδξπζε λΫσλ κνλΪδσλ κεηαπνέεζεο – απνμάξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθέδσλ. 

 
III. ηνλ ηνκΫα ησλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο επηηξαπΫδησλ ειαηψλ 
ΑξΪζε 9.13.: Βθζπγρξνληζκφο ησλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο βξσζέκσλ ειαηψλ, ρσξέο αχμεζε 
δπλακηθφηεηαο. 
ΑξΪζε 9.14.: Ίδξπζε – επΫθηαζε κνλΪδσλ κφλν γηα γξακκΫο ζπζθεπαζέαο θαηαλαισηά θαη 
γξακκΫο παξαγσγάο λΫσλ πξντφλησλ. 
ΑξΪζε 9.15.: ΜεηεγθαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξΪ κνλΪδσλ απφ ηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο, γηα 
ιφγνπο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 

 
ΕV.      ηνλ ηνκΫα ησλ Γεσκάισλ 
ΑξΪζε 9.16.: Εδξχζεηο λΫσλ κνλΪδσλ, εθζπγρξνληζκφο – επΫθηαζε, κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε, 
ζπκπιάξσζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ, ά πξνζζάθε γξακκψλ ζε πθηζηΪκελεο κνλΪδεο κεηαπνέεζεο 
γεσκάισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ φπσο: 

 πξνηεγαληζκΫλεο / θαηεςπγκΫλεο παηΪηαο, 

 ηζηπο ά ζλαθο παηΪηαο θ.ι.π. 

 Ϊιια λΫα πξντφληα  
Αελ εέλαη επηιΫμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κΫηξν 123 Ώ επελδπηηθΪ ζρΫδηα ηνπ ΣνκΫα πνπ 
ππνβΪιινληαη απφ αλαγλσξηζκΫλεο ά πξναλαγλσξηζκΫλεο απφ ηε Α/λζε ΠΏΠ Αελδξνθεπεπηηθάο 
ΟκΪδεο Παξαγσγψλ (πλεηαηξηζκνέ, ΒΏ, θαζψο θαη Βηαηξεέεο πνπ Ϋρνπλ αλαγλσξηζκΫλε ΟκΪδα 
Παξαγσγψλ). Καη’ εμαέξεζε δχλαηαη λα εληζρπζνχλ επελδπηηθΪ ζρΫδηα:  
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 ηα ΝεζηΪ Ώηγαένπ θαη Ενπλένπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3.100 θαηνέθνπο.  

 ηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξΪζεσλ ησλ ΚΟΏ γηα ηα επελδπηηθΪ ζρΫδηα πξνυπνινγηζκνχ 
κεγαιχηεξνπ ά έζνπ ( > ) απφ 500.000€.  
 

10. ΣΟΜΒΏ : ΏΝΘΔ 
ΑξΪζε 10.1.: Ίδξπζε λΫσλ εγθαηαζηΪζεσλ κεηαπνέεζεο ά εθζπγρξνληζκφο ά επΫθηαζε 
πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ. 
α) Ίδξπζε ά εθζπγρξνληζκφο θαη επΫθηαζε ηππνπνηεκΫλσλ δξεπηψλ αλζΫσλ θαη γιαζηξηθψλ. 
β) Ίδξπζε μεξαληεξέσλ αλζΫσλ. 
ΑξΪζε 10.2.: Ίδξπζε λΫσλ εγθαηαζηΪζεσλ εκπνξέαο (λΫεο αλζαγνξΫο – θΫληξα δηαλνκάο) απφ 
ζπιινγηθνχο θνξεέο αλζνπαξαγσγψλ.  

 
11. ΣΟΜΒΏ : ΓΧΟΣΡΟΦΒ 
ΑξΪζε 11.1.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ παξαγσγάο πιάξσλ 
ηππνπνηεκΫλσλ κηγκΪησλ δσνηξνθψλ, ρσξέο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη νπνέεο ζα εθαξκφζνπλ 
HACCP .  
ΑξΪζε 11.2.: Ίδξπζε κνλΪδσλ παξαγσγάο απνθιεηζηηθΪ  βηνινγηθψλ πιάξσλ ηππνπνηεκΫλσλ 
κεηγκΪησλ δσνηξνθψλ.   
ΑξΪζε 11.3.: Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθά θΪιπςε ησλ αλαγθψλ 
νξηζκΫλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ – λεζησηηθψλ) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, κε 
δπλαηφηεηα εγθαηΪζηαζεο κηθξνχ παξαζθεπαζηεξένπ.  
ΑξΪζε 11.4.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ κε 
δπλαηφηεηα κηθξνχ παξαζθεπαζηεξένπ κφλν ζε νξεηλΫο θαη λεζησηηθΫο πεξηνρΫο.  
ΑξΪζε 11.5.: Ίδξπζε κνλΪδσλ παξαγσγάο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ 
ζα εθαξκφζνπλ HACCP.  
ΑξΪζε 11.6.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ παξαγσγάο   δσνηξνθψλ 
νηθηαθψλ δψσλ  θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP.  

 
12. ΣΟΜΒΏ : ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΣΕΚΟΤ ΤΛΕΚΟΤ 
ΑξΪζε 12.1.: Ίδξπζε – επΫθηαζε κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη ηππνπνέεζεο ζπφξσλ θαη 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 
Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη ηππνπνέεζεο 
ζπφξσλ  θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.  
 
13. ΣΟΜΒΏ : ΦΏΡΜΏΚΒΤΣΕΚΧΝ & ΏΡΧΜΏΣΕΚΧΝ ΦΤΣΧΝ 
ΑξΪζε 13.1.: Ίδξπζε – επΫθηαζε κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο θαη επεμεξγαζέαο αξσκαηηθψλ θαη 
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 
ΑξΪζε13.2.: Βθζπγρξνληζκφο κε ά ρσξέο κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ ηππνπνέεζεο θαη 
επεμεξγαζέαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 
 
Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΧ ΣΟΜΔΙ: Χο πξντφληα πνηφηεηαο  εέλαη απηΪ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηνπο 
Καλ.(ΒΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 θαη Καλ.(Β.Κ.) 1804/99, φπσο απηνέ εθΪζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, 
θαζψο θαη απηΪ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηελ Βζληθά Ννκνζεζέα θαη πηζηνπνηνχληαη θαηΪιιεια. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V’ ΠΙΝΑΚΑ ΒΔΠΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΙ (ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 
2012) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 

1.  ΚεξαηΫαο ΏΣ ΐΕΟΠΏ 

2.  Άλσ Ληνζέσλ ΏΣ ΐΕΠΏ 

3.  ρηζηνχ ΏΣ ΐΕΠΏ 

4.  Θεζζαινλέθεο ΚΜ ΣΒΥΝ 

5.  Θεζζαινλέθεο ΚΜ ΐΕΠΒ 

6.  Έδεζζαο ΚΜ ΐΕΠΒ 

7.  Κηιθέο ΚΜ ΐΕΠΒ 

8.  εξξψλ ΚΜ ΐΕΠΒ 

9.  ΚΪησ ΓΫθπξαο ΚΜ ΐΕΠΏ 

10.  Κνπθαιέσλ ΚΜ ΐΕΠΏ 

11.  Γεξβνρσξέσλ ΚΜ ΐΕΟΠΏ 

12.  εξξψλ ΚΜ ΐΕΟΠΏ 

13.  Ώιεμαλδξνχπνιεο ΜΘ ΐΕΠΒ 

14.  ΑξΪκαο ΜΘ ΐΕΠΒ 

15.  ΚαβΪιαο ΜΘ ΐΕΠΒ 

16.  Κνκνηελάο ΜΘ ΐΕΠΒ 

17.  ΞΪλζεο ΜΘ ΐΕΠΒ 

18.  ΚαβΪιαο ΜΘ ΐΕΟΠΏ 

19.  ΟξεζηηΪδαο ΜΘ ΐΕΟΠΏ 

20.  απψλ ΜΘ ΐΕΟΠΏ 

21.  ΚνδΪλεο ΑΜ ΐΕΠΒ 

22.  Φιψξηλαο ΑΜ ΐΕΠΒ 

23.  ΚαζηνξηΪο ΑΜ ΐΕΠΏ 

24.  ΚνδΪλεο ΑΜ ΐΕΟΠΏ 

25.  Εσαλλέλσλ ΔΠ ΐΕΠΒ 

26.  ΠξΫβεδαο ΔΠ ΐΕΠΒ 

27.  Θεζπξσηέαο ΔΠ ΐΕΟΠΏ 

28.  ΐφινπ-θχξηα ΘΒ ΐΕΠΒ 

29.  ΐφινπ-παξΪξηεκα ΘΒ ΐΕΠΒ 

30.  Καξδέηζαο ΘΒ ΐΕΠΒ 

31.  ΛΪξηζαο ΘΒ ΐΕΠΒ 

32.  ΐφινπ ΘΒ ΐΕΟΠΏ 

33.  Ώζηαθνχ ΑΒ ΐΕΠΒ 

34.  Παηξψλ ΑΒ ΐΕΠΒ 

35.  Γιαχθνπ ΠΪηξαο ΑΒ ΐΕΟΠΏ 

36.  Θέζβεο Β ΐΕΠΒ 

37.  Λακέαο Β ΐΕΠΒ 

38.  Άκθηζζαο Β ΐΕΟΠΏ 

39.  Υαιθέδαο Β ΐΕΟΠΏ 

40.  Δξαθιεένπ ΚΡ ΐΕΠΒ 
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41.  Ώγ. ΝηθνιΪνπ ΚΡ ΐΕΟΠΏ 

42.  Ώλψπνιεο ΚΡ ΐΕΟΠΏ 

43.  Ρεζχκλνπ ΚΡ ΐΕΟΠΏ 

44.  Υαλέσλ ΚΡ ΐΕΟΠΏ 

45.  ΚαιακΪηαο-ΜειηγαιΪ ΠΒ ΐΕΠΒ 

46.  ΚαιακΪηαο-πεξρνγεέσλ ΠΒ ΐΕΠΒ 

47.  Σξέπνιεο ΠΒ ΐΕΠΒ 

48.  ΚεθαιινληΪο ΕΜ ΐΕΠΒ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΙ ΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΜΜΔ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΚ) 
800/2008)  

 
Άξζξν 1 
Βπηρεέξεζε 
 
Βπηρεέξεζε ζεσξεέηαη θΪζε κνλΪδα, αλεμΪξηεηα απφ ηε λνκηθά ηεο κνξθά, πνπ αζθεέ νηθνλνκηθά 
δξαζηεξηφηεηα. Χο ηΫηνηεο λννχληαη ηδέσο νη κνλΪδεο πνπ αζθνχλ βηνηερληθά ά Ϊιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνκηθΪ ά 
νηθνγελεηαθΪ, πξνζσπηθΫο εηαηξεέεο ά ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθΪ κηα νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. 
 
Άξζξν 2 
Ώξηζκφο απαζρνινχκελσλ θαη νηθνλνκηθΪ φξηα πξνζδηνξέδνληαη ηηο θαηεγνξέεο επηρεηξάζεσλ 
 
1. Δ θαηεγνξέα ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ («ΜΜΒ») απνηειεέηαη απφ επηρεηξάζεηο 
πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη 
ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα EUR. 
2. ηελ θαηεγνξέα ησλ ΜΜΒ, σο κηθξά επηρεέξεζε νξέδεηαη ε επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη 
ηα 10 εθαηνκκχξηα EUR. 
3. ηελ θαηεγνξέα ησλ ΜΜΒ, σο πνιχ κηθξά επηρεέξεζε νξέδεηαη ε επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο 
απφ δΫθα εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 
ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα EUR. 
 
Άξζξν 3 
Σχπνη επηρεηξάζεσλ πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ 
 
1. «ΑλεμΪξηεηε επηρεέξεζε» εέλαη θΪζε επηρεέξεζε πνπ δελ ραξαθηεξέδεηαη σο ζπλεξγαδφκελε επηρεέξεζε 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 2 ά σο ζπλδεδεκΫλε επηρεέξεζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3. 
2. «πλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο» εέλαη φιεο νη επηρεηξάζεηο πνπ δελ ραξαθηεξέδνληαη σο ζπλδεδεκΫλεο θαηΪ 
ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3 θαη κεηαμχ ησλ νπνέσλ ππΪξρεη ε αθφινπζε ζρΫζε: κηα επηρεέξεζε (αλΪληε 
επηρεέξεζε) θαηΫρεη, ε έδηα ά απφ θνηλνχ κε κέα ά πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο 
παξαγξΪθνπ 3, ην 25% ά πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαένπ ά ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ κηαο Ϊιιεο επηρεέξεζεο 
(θαηΪληε επηρεέξεζε). Χζηφζν, κηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ σο αλεμΪξηεηε, κε Ϋρνπζα δειαδά 
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξάζεηο, αθφκε θαη εΪλ ην φξην ηνπ 25% θαιχπηεηαη ά ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην 
πνζνζηφ απηφ ειΫγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξέεο επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνέ δελ εέλαη, 
κεκνλσκΫλα ά απφ θνηλνχ, ζπλδεδεκΫλνη θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξΪθνπ 3 κε ηελ νηθεέα επηρεέξεζε: 
α) δεκφζηεο εηαηξεέεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ, θπζηθΪ πξφζσπα ά νκΪδεο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεκαηηθΪ δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ («business 
angels») θαη επελδχνπλ έδηα θεθΪιαηα ζε κε εηζεγκΫλεο ζην ρξεκαηηζηάξην επηρεηξάζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο 
επΫλδπζεο ζε κηα έδηα επηρεέξεζε δελ ππεξβαέλεη 1.250.000 EUR 
β) παλεπηζηάκηα ά εξεπλεηηθΪ θΫληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 
γ) ζεζκηθνέ επελδπηΫο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηακεέσλ πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο 
δ) απηφλνκεο ηνπηθΫο αξρΫο κε εηάζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα EUR θαη ιηγφηεξν απφ 
5.000 θαηνέθνπο. 
3. «πλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο» εέλαη νη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ ηηο αθφινπζεο 
ζρΫζεηο: 
α) κηα επηρεέξεζε θαηΫρεη ηελ πιεηνςεθέα ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ησλ κεηφρσλ ά ησλ εηαέξσλ Ϊιιεο 
επηρεέξεζεο 
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β) κηα επηρεέξεζε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δηνξέδεη ά λα παχεη ηελ πιεηνςεθέα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηαρεηξηζηηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ Ϊιιεο επηρεέξεζεο 
γ) κηα επηρεέξεζε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αζθάζεη θπξηαξρηθά επηξξνά ζε Ϊιιε επηρεέξεζε βΪζεη ζχκβαζεο πνπ 
Ϋρεη ζπλΪςεη κε απηάλ ά δπλΪκεη ξάηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηάο ηεο ηειεπηαέαο 
δ) κηα επηρεέξεζε πνπ εέλαη κΫηνρνο ά εηαέξνο Ϊιιεο επηρεέξεζεο ειΫγρεη κφλε ηεο, βΪζεη ζπκθσλέαο πνπ Ϋρεη 
ζπλΪςεη κε Ϊιινπο κεηφρνπο ά εηαέξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρεέξεζεο, ηελ πιεηνςεθέα ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ησλ 
κεηφρσλ ά ησλ εηαέξσλ απηάο ηεο επηρεέξεζεο. 
 
Σεθκαέξεηαη φηη δελ ππΪξρεη θπξέαξρε επηξξνά, εθφζνλ νη επελδπηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2 
δεχηεξν εδΪθην δελ ππεηζΫξρνληαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ζηε δηαρεέξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρεέξεζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ πνπ θαηΫρνπλ κε ηελ ηδηφηεηΪ ηνπο σο κεηφρσλ ά εηαέξσλ. πλδεδεκΫλεο 
ζεσξνχληαη επέζεο νη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρΫζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην εδΪθην 
κΫζσ κηαο ά πεξηζζφηεξσλ Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ ά κε ηνπο επελδπηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2. 
Οη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρΫζεηο κΫζσ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ά νκΪδαο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη επέζεο ζπλδεδεκΫλεο επηρεηξάζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην 
ζχλνιν ά ηκάκα ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο ζηελ έδηα αγνξΪ ά ζε φκνξεο αγνξΫο. 
Χο φκνξε αγνξΪ λνεέηαη ε αγνξΪ ελφο πξντφληνο ά ππεξεζέαο πνπ βξέζθεηαη ακΫζσο αλΪληε ά θαηΪληε ηεο 
ζρεηηθάο αγνξΪο. 
4. Βθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2 δεχηεξν εδΪθην, κηα επηρεέξεζε δελ κπνξεέ λα 
ζεσξεζεέ ΜΜΒ, εΪλ ην 25 % ά πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαένπ ηεο ά ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο ειΫγρεηαη, Ϊκεζα 
ά Ϋκκεζα, απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ά δεκφζηνπο θνξεέο, κεκνλσκΫλα ά απφ θνηλνχ. 
5. Μηα επηρεέξεζε δχλαηαη λα ππνβΪιεη δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ ηδηφηεηΪ ηεο σο αλεμΪξηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο 
ά ζπλδεδεκΫλεο επηρεέξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε ηα ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθΪ φξηα πνπ 
αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 2. Δ δάισζε απηά κπνξεέ λα ππνβιεζεέ αθφκε θαη εΪλ ε δηαζπνξΪ θεθαιαένπ δελ 
επηηξΫπεη λα θαζνξηζηεέ πνηνο ην θαηΫρεη εθφζνλ ε επηρεέξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη κπνξεέ εχινγα λα 
ππνζΫζεη φηη δελ αλάθεη, θαηΪ πνζνζηφ 25 % ά πεξηζζφηεξν, ζε κηα επηρεέξεζε ά, απφ θνηλνχ, ζε 
πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλεο κεηαμχ ηνπο ά κΫζσ θπζηθψλ πξνζψπσλ ά νκΪδαο 
θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη δειψζεηο απηΫο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειΫγρσλ θαη εμαθξηβψζεσλ 
πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εζληθΫο ά θνηλνηηθΫο θαλνληζηηθΫο ξπζκέζεηο. 
 
Άξζξν 4 
ηνηρεέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ θαη πεξένδνο 
αλαθνξΪο 
 
1. Σα ζηνηρεέα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ εέλαη εθεέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαέα θιεηζκΫλε δηαρεηξηζηηθά ρξάζε θαη 
ππνινγέδνληαη ζε εηάζηα βΪζε. ΛακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν 
χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγέδεηαη ρσξέο ην θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο (ΦΠΏ) θαη ρσξέο Ϊιινπο 
Ϋκκεζνπο δαζκνχο. 
2. ηαλ, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε εηάζηα βΪζε, κηα επηρεέξεζε βξέζθεηαη 
πΪλσ ά θΪησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθΪ κε ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ φξηα πνπ 
αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 2, ε θαηΪζηαζε απηά Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ απφθηεζε ά ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο 
ηεο κεζαέαο, κηθξάο ά πνιχ κηθξάο επηρεέξεζεο κφλνλ εΪλ ην θαηλφκελν επαλαιεθζεέ επέ δχν δηαδνρηθΪ 
νηθνλνκηθΪ Ϋηε. 
3. ηελ πεξέπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξάζεσλ, νη ινγαξηαζκνέ ησλ νπνέσλ δελ Ϋρνπλ θιεέζεη αθφκε, ηα 
ζηνηρεέα πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. 
 
Άξζξν 5 
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 
 



 

 

   96 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεέ ζηνλ αξηζκφ εηάζησλ κνλΪδσλ εξγαζέαο (ΒΜΒ), δειαδά ζηνλ 
αξηζκφ εξγαδνκΫλσλ πιάξνπο απαζρφιεζεο πνπ εξγΪζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε ά γηα ινγαξηαζκφ 
απηάο επέ νιφθιεξν ην ππφςε Ϋηνο. Σα Ϊηνκα πνπ δελ εξγΪζηεθαλ νιφθιεξν ην Ϋηνο, νη εξγαδφκελνη κεξηθάο 
απαζρφιεζεο, αλεμΪξηεηα απφ ηε δηΪξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθά βΪζε αληηζηνηρνχλ ζε θιΪζκαηα ησλ 
ΒΜΒ. ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ πεξηιακβΪλνληαη: 
α)   νη κηζζσηνέ 
β)   ηα Ϊηνκα πνπ εξγΪδνληαη γηα ηελ επηρεέξεζε, Ϋρνπλ ζρΫζε εμΪξηεζεο πξνο απηάλ θαη εμνκνηψλνληαη κε 
κηζζσηνχο κε βΪζε ην εζληθφ δέθαην 
γ)   νη ηδηνθηάηεο επηρεηξεκαηέεο 
δ) νη εηαέξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρεέξεζεο θαη πξνζπνξέδνληαη νηθνλνκηθΪ 
πιενλεθηάκαηα απφ ηελ επηρεέξεζε. 
Οη καζεηεπφκελνη ά νη ζπνπδαζηΫο πνπ βξέζθνληαη ζε επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε ζην πιαέζην ζχκβαζεο 
καζεηεέαο ά επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο δελ ζπλππνινγέδνληαη ζηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. Δ δηΪξθεηα ησλ 
αδεηψλ κεηξφηεηαο ά ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγέδεηαη. 
Άξζξν 6 
Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο επηρεέξεζεο 
 
1. ηελ πεξέπησζε αλεμΪξηεηεο επηρεέξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρεέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αξηζκνχ 
απαζρνινχκελσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ κε βΪζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηάο ηεο επηρεέξεζεο. 
2.  ηελ πεξέπησζε επηρεέξεζεο πνπ ζπλεξγΪδεηαη ά ζπλδΫεηαη κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο, ν θαζνξηζκφο ησλ 
ζηνηρεέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ, γέλεηαη κε βΪζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα 
ινηπΪ ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, ά-εθφζνλ ππΪξρνπλ- ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρεέξεζεο, ά 
ηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνένπο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε επηρεέξεζε βΪζεη 
ελνπνέεζεο. ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην εδΪθην πξνζηέζεληαη ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ 
ελδερνκΫλσο ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε, νη νπνέεο βξέζθνληαη αθξηβψο αλΪληε ά θαηΪληε ηεο 
ελ ιφγσ επηρεέξεζεο. Σα ζηνηρεέα ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγέα πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην θεθΪιαην 
ά ζηα δηθαηψκαηα ςάθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηΪ πνζνζηΪ). ε πεξέπησζε δηαζηαπξσκΫλεο 
ζπκκεηνράο, ιακβΪλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 
ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδΪθην πξνζηέζεηαη ην 100% ησλ ζηνηρεέσλ ησλ 
επηρεηξάζεσλ πνπ ελδερνκΫλσο ζπλδΫνληαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα κε ηελ εμεηαδφκελε επηρεέξεζε θαη ηα νπνέα δελ 
πεξηιακβΪλνληαη άδε ζηνπο ινγαξηαζκνχο βΪζεη ελνπνέεζεο. 
3. Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2, ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε 
επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ηνπο, ελνπνηεκΫλα εθφζνλ ππΪξρνπλ. ’ 
απηΪ πξνζηέζεηαη ην 100% ησλ ζηνηρεέσλ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε απηΫο ηηο ζπλεξγαδφκελεο, εθηφο 
εΪλ ηα ζηνηρεέα ηνπο πεξηιακβΪλνληαη άδε βΪζεη ελνπνέεζεο. 
Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2, ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε 
επηρεέξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ηνπο, ελνπνηεκΫλα εθφζνλ ππΪξρνπλ. 
ηα ζηνηρεέα απηΪ πξνζηέζεληαη θαη' αλαινγέα ηα ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ελδερνκΫλσο ζπλεξγΪδνληαη 
κε ηηο ζπλδεδεκΫλεο απηΫο επηρεηξάζεηο, νη νπνέεο βξέζθνληαη αθξηβψο αλΪληε ά θαηΪληε απηψλ, εΪλ δελ 
πεξηιακβΪλνληαη άδε ζηνπο ελνπνηεκΫλνπο ινγαξηαζκνχο ζε αλαινγέα ηνπιΪρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ 
πνπ νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 δεχηεξν εδΪθην. 
4. ηαλ ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ δεδνκΫλεο επηρεέξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο ελνπνηεκΫλνπο 
ινγαξηαζκνχο, ππνινγέδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγέα ηα ζηνηρεέα ηα ζρεηηθΪ κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ 
ζπλεξγΪδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηρεέξεζε, θαη πξνζζΫηνληαο ηα ζηνηρεέα ηα ζρεηηθΪ κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ 
ζπλδΫνληαη καδέ ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚ 1998/2006 (DE MINIMIS) 

 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 15εο Γεθεκβξένπ 2006 , γηα ηελ εθαξκνγά ησλ 
Ϊξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο Δπέζεκε Δθεκεξέδα αξηζ. L 379 ηεο 
28/12/2006 ζ. 0005 - 0010 
 
Καλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Βπηηξνπάο ηεο 15εο Αεθεκβξένπ 2006γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 
87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 
 

Δ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΣΧΝ ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΚΟΕΝΟΣΔΣΧΝ, 
ηε ζπλζάθε γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Κνηλφηεηαο, 
ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 994/98 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 7εο ΜαΎνπ 1998 γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 92 
θαη 93 ηεο ζπλζάθεο γηα ηελ έδξπζε ηεο Βπξσπατθάο Κνηλφηεηαο ζε νξηζκΫλεο θαηεγνξέεο νξηδφληησλ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ [1], θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 2, 
ΜεηΪ απφ δεκνζέεπζε ζρεδένπ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ [2], 
Καηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηε ζπκβνπιεπηηθά επηηξνπά γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο, 
Βθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 
(1) Με ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 994/98 εμνπζηνδνηεέηαη ε Βπηηξνπά λα θαζνξέζεη κε θαλνληζκφ Ϋλα 
αλψηαην φξην θΪησ απφ ην νπνέν νη εληζρχζεηο ζεσξνχληαη φηη δελ πιεξνχλ φια ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 
87 παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζέα θνηλνπνέεζεο πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 88 παξΪγξαθνο 3 ηεο ζπλζάθεο. 
(2) Δ Βπηηξνπά Ϋρεη εθαξκφζεη ηα Ϊξζξα 87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο θαη Ϋρεη, εηδηθφηεξα, δηεπθξηλέζεη ζε 
πιάζνο απνθΪζεσλ ηνλ νξηζκφ ηεο ελέζρπζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 παξΪγξαθνο 1 ηεο 
ζπλζάθεο. Δ Βπηηξνπά πξνζδηφξηζε επέζεο ηελ πνιηηηθά ηεο φζνλ αθνξΪ ην αλψηαην φξην κΫρξη ην νπνέν 
κέα ελέζρπζε ζεσξεέηαη σο άζζνλνο ζεκαζέαο θαη σο κε εκπέπηνπζα ζην Ϊξζξν 87 παξΪγξαθνο 1· απηφ 
ην Ϋπξαμε ε Βπηηξνπά αξρηθΪ ζηελ αλαθνέλσζά ηεο ζρεηηθΪ κε ηνλ βαζηθφ θαλφλα γηα ηηο θξαηηθΫο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο [3] θαη αθνινχζσο ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 69/2001 ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 
12εο Εαλνπαξένπ 2001 γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο ΒΚ ζηηο εληζρχζεηο 
άζζνλνο ζεκαζέαο [4]. Με γλψκνλα ηελ πεέξα πνπ Ϋρεη απνθηεζεέ απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ ελ ιφγσ 
θαλνληζκνχ θαη πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ε πνξεέα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ αθαζΪξηζηνπ 
εγρψξηνπ πξντφληνο ζηελ Κνηλφηεηα κΫρξη θαη ην Ϋηνο 2006 θαζψο θαη νη πηζαλΫο εμειέμεηο θαζ’ φιε ηελ 
πεξένδν ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θξέλεηαη ζθφπηκε ε αλαζεψξεζε νξηζκΫλσλ απφ ηηο 
πξνυπνζΫζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 69/2001, θαζψο θαη ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ 
έδηνπ θαλνληζκνχ. 
(3) ΛακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνπο ηνκεέο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγάο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο αιηεέαο θαη ηεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο θαη ηνπ ελδερνκΫλνπ λα πιεξνχληαη ζηνπο 
ηνκεέο απηνχο ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο ζηελ πεξέπησζε εληζρχζεσλ ησλ 
νπνέσλ ην πνζφ εέλαη κηθξφηεξν απφ ηα πνζΪ πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εέλαη ζθφπηκν 
λα εμαηξεζνχλ νη ηνκεέο απηνέ απφ ην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Με βΪζε ηελ εμΫιημε ηνπ 
ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ, ηδέσο δε κε βΪζε ηελ αλαδηΪξζξσζε πνιιψλ δξαζηεξηνηάησλ κεηαθνξψλ κεηΪ ηελ 
απειεπζΫξσζά ηνπο, δελ ελδεέθλπηαη πιΫνλ ν απνθιεηζκφο ηνπ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ απφ ην πεδέν 
εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. πλεπψο, εέλαη ζθφπηκν λα δηεπξπλζεέ 
ην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ψζηε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ. 
Χζηφζν, εέλαη ζθφπηκν λα πξνζαξκνζζεέ θαηαιιάισο ην γεληθφ αλψηαην φξην πνπ ηζρχεη γηα ηηο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο θαηΪ ηξφπνλ ψζηε λα ιακβΪλεηαη ππφςε ην κηθξφ κΫζν κΫγεζνο ησλ 
επηρεηξάζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ζηνλ 
ηνκΫα ηεο κεηαθνξΪο επηβαηψλ. Γηα ηνπο έδηνπο ιφγνπο, αιιΪ θαη πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ε 
πιενλΪδνπζα ηθαλφηεηα πνπ ππΪξρεη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα θαη νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθάο κεηαθνξψλ 
απφ ηελ Ϊπνςε ηεο ζπκθφξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, εέλαη ζθφπηκν 
λα εμαηξεζεέ ε ρνξάγεζε εληζρχζεσλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νρεκΪησλ νδηθάο κεηαθνξΪο εκπνξεπκΪησλ 
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απφ επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθΫο εκπνξεπκαηηθΫο κεηαθνξΫο γηα ινγαξηαζκφ ηξέησλ. Σνχην δελ ζΫηεη 
ελ ακθηβφισ ηελ επλντθά ζηΪζε ηεο Βπηηξνπάο Ϋλαληη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζε 
θαζαξφηεξα θαη θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβΪιινλ νράκαηα ζην πιαέζην Ϊιισλ θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξΪμεσλ 
πιελ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Με βΪζε ηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 1407/2002 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 23εο 
Ενπιένπ 2002, ζρεηηθΪ κε ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο πξνο ηε βηνκεραλέα Ϊλζξαθα [5], ν παξψλ θαλνληζκφο 
εέλαη ζθφπηκν λα κελ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ Ϊλζξαθα. 
(4) ΛακβΪλνληαο ππφςε ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο κεηαπνέεζεο θαη εκπνξέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 
αθελφο, θαη κε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, αθεηΫξνπ, ν παξψλ θαλνληζκφο εέλαη ζθφπηκν λα θαιχπηεη θαη ηε 
κεηαπνέεζε θαη εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκΫλεο πξνυπνζΫζεηο. Βλ 
πξνθεηκΫλσ, νχηε νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε γεσξγηθά εθκεηΪιιεπζε νη νπνέεο εέλαη απαξαέηεηεο πξνθεηκΫλνπ 
λα πξνεηνηκαζζεέ ην πξντφλ γηα ηελ πξψηε πψιεζε (π.ρ. ζπγθνκηδά, θνπά θαη αιψληζκα ησλ ζηηεξψλ, 
ζπζθεπαζέα ησλ απγψλ) νχηε ε πξψηε πψιεζε πξνο κεηαπσιεηΫο ά πξνο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο δελ 
πξΫπεη λα ινγέδνληαη σο κεηαπνέεζε ά εκπνξέα. Ώπφ ηεο ελΪξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 
νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξάζεηο αζρνινχκελεο κε ηε κεηαπνέεζε ά ηελ εκπνξέα γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ πξΫπεη λα παχζνπλ λα ππφθεηληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 1860/2004 ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 
6εο Οθησβξένπ 2004, ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο ΒΚ ζηηο εληζρχζεηο 
άζζνλνο ζεκαζέαο ζηνπο ηνκεέο ηεο γεσξγέαο θαη ηεο αιηεέαο [6]. ΒπνκΫλσο, ν θαλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 
1860/2004 πξΫπεη λα ηξνπνπνηεζεέ αλαιφγσο. 
(5) Σν Αηθαζηάξην ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ Ϋρεη απνθαλζεέ φηη, αθ’ εο ζηηγκάο ε Κνηλφηεηα Ϋρεη 
ζεζπέζεη λνκνζεζέα γηα ηε ζπγθξφηεζε θνηλάο νξγΪλσζεο ηεο αγνξΪο ζε Ϋλαλ ζπγθεθξηκΫλν γεσξγηθφ 
ηνκΫα, ηα θξΪηε κΫιε εέλαη ππνρξεσκΫλα λα απΫρνπλ απφ ηε ιάςε νπνηνπδάπνηε κΫηξνπ πνπ ζα 
κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ά λα εηζαγΪγεη εμαηξΫζεηο ζηελ θνηλά νξγΪλσζε ηεο αγνξΪο. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ, εέλαη ζθφπηκν λα κελ ππΪγνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ εληζρχζεηο ησλ νπνέσλ ην πνζφ 
θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηελ ηηκά ά ηελ πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ αγνξΪδνληαη ά δηαηέζεληαη ζηελ αγνξΪ, αιιΪ 
νχηε θαη πεξηπηψζεηο εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο νη νπνέεο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε 
απφδνζεο ελφο κΫξνπο ηεο ελέζρπζεο ζε πξσηνγελεέο παξαγσγνχο. 
(6) Ο παξψλ θαλνληζκφο εέλαη ζθφπηκν λα κελ ηζρχεη γηα ηηο εμαγσγηθΫο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 
νχηε ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ επλννχλ ηα εγρψξηα πξντφληα ζε βΪξνο ησλ εηζαγφκελσλ. 
Βηδηθφηεξα, δελ πξΫπεη λα ππΪγνληαη ζε απηφλ νη εληζρχζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκηνπξγέαο θαη 
ιεηηνπξγέαο δηθηχνπ δηαλνκάο ζε Ϊιιεο ρψξεο. ηελ Ϋλλνηα ηεο εμαγσγηθάο ελέζρπζεο θαηΪ θαλφλα δελ 
εκπέπηνπλ νη εληζρχζεηο γηα ηελ θΪιπςε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνράο ζε εκπνξηθΫο εθζΫζεηο ά κειεηψλ ά 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απαξαέηεησλ γηα ην ιαλζΪξηζκα ελφο λΫνπ ά άδε ππΪξρνληνο πξντφληνο ζε 
κηα λΫα αγνξΪ. 
(7) ηνλ παξφληα θαλνληζκφ εέλαη ζθφπηκν λα κελ ππΪγνληαη νη πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ 
Ϋλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξΪ ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηε δηΪζσζε θαη 
ηελ αλαδηΪξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξάζεσλ [7] ιφγσ ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθαζΪξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε 
επηρεηξάζεηο απηάο ηεο θαηεγνξέαο. 
(8) Ώπφ ηελ εκπεηξέα πνπ Ϋρεη απνθηάζεη ε Βπηηξνπά, κπνξεέ λα ζεσξεζεέ φηη νη εληζρχζεηο πνπ δελ 
ππεξβαέλνπλ ην αλψηαην φξην ησλ 200000 επξψ γηα νπνηαδάπνηε πεξένδν ηξηψλ εηψλ δελ επεξεΪδνπλ ην 
εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ά/θαη δελ ζηξεβιψλνπλ νχηε απεηινχλ λα ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 
θαη ζπλεπψο δελ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Ϊξζξνπ 87 παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο. Γηα ηηο 
επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ην πξναλαθεξζΫλ αλψηαην 
φξην πξΫπεη λα ηεζεέ ζηηο 100000 επξψ. 
(9) Σα Ϋηε πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εέλαη ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε πνπ ιακβΪλνληαη σο βΪζε 
γηα δεκνζηνλνκηθνχο ζθνπνχο απφ ηελ εθΪζηνηε επηρεέξεζε ζην νηθεέν θξΪηνο κΫινο. Δ θξέζηκε ηξηεηέα 
πξΫπεη λα εθηηκΪηαη ζε θπιηφκελε βΪζε, νχησο ψζηε, γηα θΪζε λΫα ρνξάγεζε ελέζρπζεο άζζνλνο 
ζεκαζέαο, λα εέλαη απαξαέηεην λα θαζνξέδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ 
ρνξεγνχληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εθΪζηνηε νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, θαζψο θαη θαηΪ ηα πξνεγνχκελα δχν 
νηθνλνκηθΪ Ϋηε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππφςε θΪζε ελέζρπζε πνπ ρνξεγεέηαη απφ Ϋλα 
θξΪηνο κΫινο, αθφκε θαη φηαλ απηά ρξεκαηνδνηεέηαη εμ νινθιάξνπ ά ελ κΫξεη κε πφξνπο θνηλνηηθάο 
πξνΫιεπζεο. Αελ πξΫπεη λα εέλαη δπλαηά ε θαηΪηκεζε ησλ κΫηξσλ ελέζρπζεο πνπ ππεξβαέλνπλ ην φξην 
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πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ζε πεξηζζφηεξα κηθξφηεξα ηκάκαηα θαηΪ ηξφπνλ ψζηε 
ηα ηκεκαηηθΪ απηΪ πνζΪ λα εκπέπηνπλ πιΫνλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
(10) ε ζπκθσλέα κε ηηο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηηο εληζρχζεηο νη νπνέεο εκπέπηνπλ ζην Ϊξζξν 87 
παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο, κηα ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο πξΫπεη λα ζεσξεέηαη φηη ρνξεγεέηαη θαηΪ 
ηνλ ρξφλν παξαρψξεζεο ζηελ νηθεέα επηρεέξεζε ηνπ Ϋλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιάςεο ηεο ελέζρπζεο 
ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηΫν εζληθφ λνκηθφ θαζεζηψο. 
(11) ΠξνθεηκΫλνπ λα απνηξαπεέ ε θαηαζηξαηάγεζε ησλ κΫγηζησλ επηηξεπφκελσλ ηηκψλ Ϋληαζεο 
ελέζρπζεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζε δηΪθνξεο θνηλνηηθΫο λνκηθΫο πξΪμεηο, δελ πξΫπεη λα ππΪξρεη ζψξεπζε 
εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο κε Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε 
ζψξεπζε απηά πξνθχπηεη Ϋληαζε ελέζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηάλ πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηα 
ζπγθεθξηκΫλα δεδνκΫλα εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα ά απφθαζε 
πνπ Ϋρεη εθδψζεη ε Βπηηξνπά. 
(12) Πξνο ρΪξηλ ηεο δηαθΪλεηαο, ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο νξζάο εθαξκνγάο ηνπ αλψηαηνπ νξένπ γηα 
ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, εέλαη ζθφπηκν φια ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφδνπλ ηελ έδηα κΫζνδν 
ππνινγηζκνχ. Γηα λα δηεπθνιπλζεέ ν ππνινγηζκφο απηφο θαη ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλά πξαθηηθά φζνλ 
αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλφλα γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, ηα πνζΪ ησλ εληζρχζεσλ πνπ δελ 
Ϋρνπλ κνξθά επηρνξάγεζεο ζε κεηξεηΪ πξΫπεη λα κεηαηξΫπνληαη ζε αθαζΪξηζην ηζνδχλακν 
επηρνξάγεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο γηα δηαθαλεέο κνξθΫο ελέζρπζεο κε 
εμαέξεζε ηηο επηρνξεγάζεηο θαη γηα εληζρχζεηο πνπ εέλαη θαηαβιεηΫεο ζε πεξηζζφηεξεο δφζεηο 
πξνυπνζΫηεη ηε ρξάζε ησλ επηηνθέσλ ηεο αγνξΪο ηα νπνέα ηζρχνπλ θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο ηεο 
εθΪζηνηε ελέζρπζεο. Με ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε, δηαθαλά θαη επρεξά εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ πεξέ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, σο επηηφθηα ηεο αγνξΪο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πξΫπεη λα 
ζεσξνχληαη ηα επηηφθηα αλαθνξΪο πνπ θαζνξέδνληαη πεξηνδηθΪ απφ ηελ Βπηηξνπά επέ ηε βΪζεη 
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξέσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Βπέζεκε Βθεκεξέδα ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο ά ζην 
Αηαδέθηπν. Βλένηε ελδΫρεηαη, σζηφζν, λα εέλαη αλαγθαέα ε πξνζζάθε πξφζζεησλ κνλΪδσλ βΪζεο ζην 
θαηψηαην επηηφθην κε γλψκνλα ηηο παξερφκελεο αζθΪιεηεο ά ηνλ θέλδπλν πνπ ζπλδΫεηαη κε ηνλ δηθαηνχρν. 
(13) Πξνο ρΪξηλ ηεο δηαθΪλεηαο, ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθάο παξαθνινχζεζεο, ν 
παξψλ θαλνληζκφο πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη 
απφ δηαθΪλεηα. Χο δηαθαλάο ζεσξεέηαη κέα ελέζρπζε σο πξνο ηελ νπνέα εέλαη δπλαηφ λα ππνινγηζζεέ εθ 
ησλ πξνηΫξσλ κε αθξέβεηα ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο ρσξέο λα εέλαη αλαγθαέα εθηέκεζε 
θηλδχλνπ. Έλαο ηΫηνηνο αθξηβάο ππνινγηζκφο εέλαη δπλαηφο, επέ παξαδεέγκαηη, γηα ηηο επηρνξεγάζεηο, ηηο 
επηδνηάζεηο επηηνθένπ θαη ηηο θνξναπαιιαγΫο πνπ ππφθεηληαη ζε αλψηαην φξην. Οη εληζρχζεηο πνπ 
ζπλέζηαληαη ζε εηζθνξΪ θεθαιαένπ δελ πξΫπεη λα ζεσξνχληαη δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, 
εθηφο αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θξαηηθάο εηζθνξΪο εέλαη κηθξφηεξν απφ ην αλψηαην φξην πνπ ηζρχεη γηα ηηο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. Οη εληζρχζεηο πνπ ζπλέζηαληαη ζε παξνρά επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα 
ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ ζε κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο [8] δελ πξΫπεη 
λα ζεσξνχληαη δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, εθηφο αλ ην νηθεέν θαζεζηψο παξνράο 
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ παξΫρεη θεθΪιαηα ζηελ θΪζε απνδΫθηξηα επηρεέξεζε κφλν κΫρξη ην αλψηαην 
φξην πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. Οη εληζρχζεηο ππφ κνξθά δαλεένπ πξΫπεη λα 
ζεσξνχληαη δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν 
επηρνξάγεζεο Ϋρεη ππνινγηζζεέ κε βΪζε ηα επηηφθηα ηεο αγνξΪο πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο. 
(14) Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ απνθιεέεη ηε δπλαηφηεηα Ϋλα κΫηξν, ην νπνέν Ϋρεη ζεζπηζζεέ απφ Ϋλα 
θξΪηνο κΫινο, λα κε ζεσξεζεέ ελδερνκΫλσο θξαηηθά ελέζρπζε θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 
παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο επέ ηε βΪζεη Ϊιισλ ιφγσλ πιελ απηψλ πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, φπσο επέ παξαδεέγκαηη ζηελ πεξέπησζε εηζθνξψλ θεθαιαένπ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ην εθΪζηνηε 
κΫηξν απνθαζέζηεθε ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρά ηνπ επελδπηά ειεχζεξεο αγνξΪο. 
(15) Βέλαη απαξαέηεηε ε δεκηνπξγέα αζθΪιεηαο δηθαένπ γηα ηα θαζεζηψηα εγγπάζεσλ ηα νπνέα δελ εέλαη 
ηθαλΪ λα επεξεΪζνπλ ηηο ζπλαιιαγΫο θαη λα ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζε ζρΫζε κε ηα νπνέα 
εέλαη δηαζΫζηκα επαξθά ζηνηρεέα ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε αμηφπηζηε εθηέκεζε ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ 
δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν παξψλ θαλνληζκφο πξΫπεη λα κεηαηξΫπεη ην γεληθάο ηζρχνο 
αλψηαην φξην ησλ 200000 επξψ γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ζε Ϋλα εηδηθφ γηα ηελ πεξέπησζε 
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ησλ εγγπάζεσλ αλψηαην φξην κε βΪζε ην θαιππηφκελν απφ εγγχεζε πνζφ ηνπ θΪζε δαλεένπ γηα ην νπνέν 
παξΫρεηαη ε εγγχεζε. Σν ππφςε εηδηθφ αλψηαην φξην ελδεέθλπηαη λα ππνινγέδεηαη κε εθαξκνγά ηεο 
κεζνδνινγέαο βΪζεη ηεο νπνέαο εθηηκΪηαη ην πνζφ θξαηηθάο ελέζρπζεο πνπ εκπεξηΫρεηαη ζε θαζεζηψηα 
εγγπάζεσλ πξνο θΪιπςε δαλεέσλ ρνξεγνχκελσλ ζε βηψζηκεο επηρεηξάζεηο. Δ κεζνδνινγέα θαη ηα 
ζηνηρεέα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηδηθνχ γηα ηηο εγγπάζεηο αλψηαηνπ νξένπ πξΫπεη 
λα απνθιεένπλ ηηο πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηηο θνηλνηηθΫο θαηεπζπληάξηεο 
γξακκΫο φζνλ αθνξΪ ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηε δηΪζσζε θαη ηελ αλαδηΪξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ 
επηρεηξάζεσλ. Σν ελ ιφγσ εηδηθφ αλψηαην φξην πξΫπεη επνκΫλσο λα κελ ηζρχεη νχηε γηα ηηο ad hoc 
επηκΫξνπο εληζρχζεηο νη νπνέεο δελ εληΪζζνληαη ζηελ εθαξκνγά ζπγθεθξηκΫλνπ θαζεζηψηνο εγγπάζεσλ, 
νχηε γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο, νχηε γηα εγγπάζεηο ησλ νπνέσλ ε 
ππνθεέκελε ζπλαιιαγά δελ απνηειεέ δΪλεην, φπσο εέλαη νη εγγπάζεηο γηα ζπλαιιαγΫο κε αληηθεέκελν 
κεηνρηθφ θεθΪιαην. Σν εηδηθφ φξην εέλαη ζθφπηκν λα θαζνξέδεηαη κε βΪζε ην γεγνλφο φηη, αλ ιεθζεέ ππφςε 
Ϋλα αλψηαην επηηφθην (θαζαξφ επηηφθην ππεξεκεξέαο) χςνπο 13 %, πνπ αληηζηνηρεέ ζην ρεηξφηεξν πηζαλφ 
ζελΪξην γηα ηα θαζεζηψηα εγγπάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα, ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο κηαο 
εγγχεζεο χςνπο 1500000 επξψ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ φηη εέλαη έδην κε ην γεληθφ αλψηαην φξην πνπ ηζρχεη 
γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. Σν πνζφ απηφ πξΫπεη λα κεησζεέ ζηηο 750000 επξψ γηα ηηο 
επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Μφλνλ εγγπάζεηο πνπ 
θαιχπηνπλ πνζνζηφ κΫρξη θαη 80 % ηνπ ππνθεέκελνπ δαλεένπ εέλαη ζθφπηκν λα ππφθεηληαη ζηα ελ ιφγσ 
εηδηθΪ αλψηαηα φξηα. Μέα κεζνδνινγέα ε νπνέα ζα Ϋρεη γέλεη δεθηά απφ ηελ Βπηηξνπά θαηφπηλ 
θνηλνπνέεζεο επέ ηε βΪζεη θαλνληζκνχ ηεο Βπηηξνπάο γηα ζΫκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, φπσο π.ρ. ν 
θαλνληζκφο (ΒΚ) αξηζ. 1628/2006 ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 24εο Οθησβξένπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγά ησλ 
Ϊξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζάθεο ζηηο εζληθΫο επελδπηηθΫο εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηάξα [9], εέλαη 
επέζεο δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηα θξΪηε κΫιε κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαζΪξηζηνπ 
ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο πνπ πεξηθιεέεη κέα εγγχεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγθεθξηκΫλε 
κεζνδνινγέα πεξηιακβΪλεη ξεηά πξφβιεςε γηα ην εέδνο εγγπάζεσλ θαη ην εέδνο ππνθεέκελσλ πξΪμεσλ 
πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαέζην ηεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
(16) Καηφπηλ θνηλνπνέεζεο απφ θξΪηνο κΫινο, ε Βπηηξνπά δχλαηαη λα εμεηΪδεη θαηΪ πφζνλ Ϋλα κΫηξν 
ελέζρπζεο πνπ δελ ζπλέζηαηαη ζε επηρνξάγεζε, δΪλεην, εγγχεζε, εηζθνξΪ θεθαιαένπ ά κΫηξν παξνράο 
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ νδεγεέ ζε Ϋλα αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 
αλψηαην φξην ην νπνέν ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, κε απνηΫιεζκα λα εκπέπηεη 
ελδερνκΫλσο ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
(17) Δ Βπηηξνπά ππνρξενχηαη λα δηαζθαιέδεη φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο, ηδέσο 
δε φηη νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βΪζεη ησλ θαλφλσλ γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πιεξνχλ 
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο. χκθσλα κε ηελ αξρά ηεο ζπλεξγαζέαο πνπ δηαηππψλεηαη ζην Ϊξζξν 10 ηεο 
ζπλζάθεο, ηα θξΪηε κΫιε νθεέινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπιάξσζε απηάο ηεο απνζηνιάο, δεκηνπξγψληαο 
ηνλ αλαγθαέν κεραληζκφ γηα λα εμαζθαιέδνπλ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ 
ρνξεγνχληαη βΪζεη ηνπ θαλφλα γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ζηελ έδηα επηρεέξεζε δελ ππεξβαέλεη 
ην αλψηαην φξην ησλ 200000 επξψ ζε πεξένδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, εέλαη 
ζθφπηκν ηα θξΪηε κΫιε, φηαλ ρνξεγνχλ ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο, λα πιεξνθνξνχλ ηελ 
ελδηαθεξφκελε επηρεέξεζε γηα ην πνζφ ηεο ελέζρπζεο θαη γηα ην φηη ε ελέζρπζε ζεσξεέηαη άζζνλνο 
ζεκαζέαο, κε παξαπνκπά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. ΠΫξαλ απηνχ, πξηλ απφ ηε ρνξάγεζε ηΫηνησλ 
εληζρχζεσλ ην εθΪζηνηε θξΪηνο κΫινο πξΫπεη λα θξνληέδεη λα ιακβΪλεη απφ ηελ νηθεέα επηρεέξεζε 
δάισζε ζρεηηθΪ κε ηηο ηπρφλ Ϊιιεο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ Ϋιαβε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθεένπ 
νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο θαη θαηΪ ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε θαη λα εμαθξηβψλεη πξνζεθηηθΪ φηη ε λΫα 
ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο δελ νδεγεέ ζε ππΫξβαζε ηνπ αλσηΪηνπ νξένπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο 
άζζνλνο ζεκαζέαο. ΒλαιιαθηηθΪ, ζα πξΫπεη λα εέλαη δπλαηά ε εμαζθΪιηζε ηεο κε ππΫξβαζεο ηνπ 
αλψηαηνπ νξένπ κε ηελ ηάξεζε θεληξηθνχ κεηξψνπ ά, ζηελ πεξέπησζε θαζεζηψησλ εγγπάζεσλ πνπ 
ζεζπέδνληαη απφ ην Βπξσπατθφ Σακεέν Βπελδχζεσλ, απηφ ην ηειεπηαέν κπνξεέ λα θαηαξηέδεη ην έδην 
θαηαιφγνπο δηθαηνχρσλ θαη λα απαηηεέ απφ ηα θξΪηε κΫιε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηηο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ηνπο ρνξεγνχλ. 
(18) Δ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 69/2001 ιάγεη ζηηο 31 Αεθεκβξένπ 2006. πλεπψο, ν παξψλ 
θαλνληζκφο εέλαη ζθφπηκν λα αξρέζεη λα ηζρχεη ηελ 1ε Εαλνπαξένπ 2007. ΑεδνκΫλνπ φηη ν θαλνληζκφο (ΒΚ) 
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αξηζ. 69/2001 δελ εθαξκνδφηαλ ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ, ν νπνένο δελ ππαγφηαλ Ϋσο ηψξα ζηηο 
δηαηΪμεηο γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, αιιΪ θαη ιακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ πνιχ πεξηνξηζκΫλνπ 
πνζνχ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο θαη εκπνξέαο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκΫλεο πξνυπνζΫζεηο, ν παξψλ θαλνληζκφο εέλαη 
ζθφπηκν λα εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ 
ζε επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο θαη 
εκπνξέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ΒμΪιινπ, ε ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ πξΫπεη λα Ϋρεη 
ζπλΫπεηεο γηα ηηο ηπρφλ κεκνλσκΫλεο εληζρχζεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ θαη’ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΒΚ) αξηζ. 69/2001 θαηΪ ηελ πεξένδν εθαξκνγάο απηνχ ηνπ ηειεπηαένπ θαλνληζκνχ. 
(19) ΛακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο πεέξαο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη ε Βπηηξνπά, θαη ηδέσο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ 
νπνέα εέλαη γεληθΪ αλαγθαέα ε αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθάο γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο, θξέλεηαη ζθφπηκν λα 
πεξηνξηζηεέ ε πεξένδνο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. ε πεξέπησζε ιάμεο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ ρσξέο παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηνπ, πξΫπεη λα παξαρσξεζεέ ζηα θξΪηε κΫιε πεξένδνο 
πξνζαξκνγάο Ϋμη κελψλ γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, ΒΞΒΑΧΒ ΣΟΝ ΠΏΡΟΝΣΏ ΚΏΝΟΝΕΜΟ: 
Άξζξν 1 
Πεδέν εθαξκνγάο 
1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξάζεηο ζε φινπο ηνπο 
ηνκεέο, εθηφο απφ: 
α) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο 
πδαηνθαιιηΫξγεηαο, πνπ εκπέπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΒΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιένπ [10]· 
β) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελά παξαγσγά γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο· 
γ) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνέεζε θαη εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 
φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
i) φηαλ ην πνζφ ηεο ελέζρπζεο θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηελ ηηκά ά ηελ πνζφηεηα ηΫηνησλ πξντφλησλ πνπ 
πσινχληαη απφ πξσηνγελεέο παξαγσγνχο ά δηαηέζεληαη ζηελ αγνξΪ απφ ηηο νηθεέεο επηρεηξάζεηο· 
ii) φηαλ ε ελέζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξΫσζε απφδνζάο ηεο ελ κΫξεη ά εμ νινθιάξνπ ζε 
πξσηνγελεέο παξαγσγνχο· 
δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε εμαγσγΫο πξνο ηξέηεο ρψξεο ά πξνο θξΪηε κΫιε, 
ηδέσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα 
δηθηχνπ δηαλνκάο ά κε Ϊιιεο ηξΫρνπζεο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα· 
ε) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνέεο ηέζεηαη σο φξνο ε ρξάζε εγρψξησλ αγαζψλ αληέ ησλ εηζαγφκελσλ· 
ζη) ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ Ϊλζξαθα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1407/2002· 
δ) ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκΪησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνέεο ρνξεγνχληαη 
ζε επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθΫο εκπνξεπκαηηθΫο κεηαθνξΫο γηα ινγαξηαζκφ ηξέησλ· 
ε) ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο. 
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο: 
α) "γεσξγηθΪ πξντφληα" ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξΪξηεκα I ηεο ζπλζάθεο ΒΚ, κε εμαέξεζε 
ηα πξντφληα αιηεέαο· 
β) "κεηαπνέεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ" θΪζε πξΪμε επέ γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη 
Ϋλα επέζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαέξεζε ηηο εξγαζέεο εληφο ηεο γεσξγηθάο εθκεηΪιιεπζεο πνπ εέλαη 
απαξαέηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ελφο πξντφληνο δσηθάο ά θπηηθάο πξνΫιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ 
πψιεζε· 
γ) "εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ" ε θαηνρά ά Ϋθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ πξνζθνξΪ πξνο 
πψιεζε, ηελ παξΪδνζε ά νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ ηξφπν δηΪζεζεο ζηελ αγνξΪ, κε εμαέξεζε ηελ πξψηε 
πψιεζε απφ κΫξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ ζε κεηαπσιεηΫο ά κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη θΪζε 
δξαζηεξηφηεηα ε νπνέα πξνεηνηκΪδεη ην πξντφλ γηα κηα ηΫηνηα πξψηε πψιεζε· ε πψιεζε απφ κΫξνπο 
πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηΫο ινγέδεηαη σο εκπνξέα αλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε 
ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 
Άξζξν 2 
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Βληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 
1. Σα κΫηξα ελέζρπζεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2 Ϋσο 5 ηνπ 
παξφληνο Ϊξζξνπ ζεσξεέηαη φηη δελ αληαπνθξέλνληαη ζε φια ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 παξΪγξαθνο 1 
ηεο ζπλζάθεο θαη, ζπλεπψο, δελ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξΫσζε θνηλνπνέεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 
88 παξΪγξαθνο 3 ηεο ζπλζάθεο. 
2. Σν ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε κέα δεδνκΫλε επηρεέξεζε δελ 
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην πνζφ ησλ 200000 επξψ ζε νπνηαδάπνηε πεξένδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Σν 
ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ρνξεγεέηαη ζε κηα δεδνκΫλε επηρεέξεζε ε νπνέα 
δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηνκΫα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ δελ επηηξΫπεηαη λα ππεξβεέ ηηο 100000 επξψ ζε 
νπνηαδάπνηε πεξένδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Σα ελ ιφγσ αλψηαηα φξηα ηζρχνπλ αλεμαξηάησο ηεο 
κνξθάο ηεο άζζνλνο ζεκαζέαο ελέζρπζεο ά ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ θαη ρσξέο λα Ϋρεη ζεκαζέα αλ ε 
ελέζρπζε πνπ ρνξεγεέηαη απφ ην νηθεέν θξΪηνο κΫινο ρξεκαηνδνηεέηαη εμ νινθιάξνπ ά ελ κΫξεη κε πφξνπο 
θνηλνηηθάο πξνΫιεπζεο. Δ θξέζηκε ρξνληθά πεξένδνο θαζνξέδεηαη κε βΪζε ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο φπσο απηφ 
εθαξκφδεηαη απφ ηελ νηθεέα επηρεέξεζε ζην εθΪζηνηε θξΪηνο κΫινο. 
ηαλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ελέζρπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη βΪζεη ελφο κΫηξνπ ελέζρπζεο ππεξβαέλεη ην 
παξαπΪλσ αλψηαην φξην, ην ελ ιφγσ πνζφ ελέζρπζεο δελ κπνξεέ λα ππαρζεέ ζην επεξγΫηεκα ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, νχηε σο πξνο ην κΫξνο πνπ δελ ππεξβαέλεη ην αλψηαην φξην. ηελ πεξέπησζε 
απηά, δελ κπνξεέ λα γέλεη επέθιεζε ηνπ επεξγεηάκαηνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν 
κΫηξν ελέζρπζεο νχηε θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο ηεο ελέζρπζεο νχηε ζε νπνηνδάπνηε κεηαγελΫζηεξν 
ρξνληθφ ζεκεέν. 
3. Σν αλψηαην φξην πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 εθθξΪδεηαη σο επηρνξάγεζε ζε κεηξεηΪ. ε φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη αθαζΪξηζηα πνζΪ, δειαδά πξηλ αθαηξεζεέ ν ηπρφλ θφξνο ά Ϊιιε 
επηβΪξπλζε. Βθφζνλ ε ελέζρπζε ρνξεγεέηαη κε κνξθά Ϊιιε απφ ηελ επηρνξάγεζε, ην πνζφ ηεο ελέζρπζεο 
εέλαη ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο ηεο ελέζρπζεο. 
Οη εληζρχζεηο πνπ θαηαβΪιινληαη ζε πεξηζζφηεξεο δφζεηο αλΪγνληαη ζηελ αμέα ηνπο θαηΪ ηνλ ρξφλν ηεο 
ρνξάγεζάο ηνπο. Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ αλαγσγά απηά θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
αθαζΪξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο εέλαη ην επηηφθην αλαθνξΪο θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο. 
4. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο εληζρχζεηο σο πξνο ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηφ λα 
ππνινγηζζεέ εθ ησλ πξνηΫξσλ κε αθξέβεηα ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο ηεο ελέζρπζεο ρσξέο 
λα εέλαη αλαγθαέα εθηέκεζε θηλδχλνπ ("δηαθαλεέο εληζρχζεηο"). Βηδηθφηεξα: 
α) Οη εληζρχζεηο πνπ ζπλέζηαληαη ζε δΪλεην ζεσξνχληαη δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν επηρνξάγεζεο Ϋρεη ππνινγηζζεέ κε βΪζε ηα επηηφθηα ηεο 
αγνξΪο πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζεο. 
β) Οη εληζρχζεηο πνπ ζπλέζηαληαη ζε εηζθνξΪ θεθαιαένπ δελ ζεσξνχληαη δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο 
ζεκαζέαο, εθηφο αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θξαηηθάο εηζθνξΪο δελ ππεξβαέλεη ην αλψηαην φξην πνπ ηζρχεη 
γηα ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο. 
γ) Οη εληζρχζεηο πνπ ζπλέζηαληαη ζε παξνρά επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ δελ ζεσξνχληαη δηαθαλεέο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο, εθηφο αλ ην νηθεέν θαζεζηψο παξνράο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ παξΫρεη 
θεθΪιαηα ζηελ θΪζε απνδΫθηξηα επηρεέξεζε κφλν κΫρξη ην αλψηαην φξην πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο 
άζζνλνο ζεκαζέαο. 
δ) Οη επηκΫξνπο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βΪζεη θαζεζηψηνο εγγπάζεσλ ζε κε πξνβιεκαηηθΫο 
επηρεηξάζεηο ινγέδνληαη σο δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ 
εγγχεζε κΫξνο ηνπ ππνθεέκελνπ δαλεένπ πνπ παξΫρεηαη βΪζεη ηνπ νηθεένπ θαζεζηψηνο δελ ππεξβαέλεη ην 
1500000 επξψ αλΪ επηρεέξεζε. Οη επηκΫξνπο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βΪζεη θαζεζηψηνο εγγπάζεσλ 
ζε κε πξνβιεκαηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ινγέδνληαη 
σο δηαθαλεέο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κΫξνο ηνπ 
ππνθεέκελνπ δαλεένπ πνπ παξΫρεηαη βΪζεη ηνπ νηθεένπ θαζεζηψηνο δελ ππεξβαέλεη ηηο 750000 επξψ αλΪ 
επηρεέξεζε. Ώλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κΫξνο ηνπ ππνθεέκελνπ δαλεένπ ηζνδπλακεέ κφλν κε Ϋλα 
ζπγθεθξηκΫλν κΫξνο ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ πνζνχ, γέλεηαη δεθηφ φηη ην αθαζΪξηζην ηζνδχλακν 
επηρνξάγεζεο ηεο εγγχεζεο αληηζηνηρεέ ζε έδην κΫξνο ηνπ εθαξκνζηΫνπ αλψηαηνπ νξένπ πνπ θαζνξέδεηαη 
ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2. Δ εγγχεζε δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 80 % ηνπ ππνθεέκελνπ δαλεένπ. Έλα 
θαζεζηψο εγγπάζεσλ ζεσξεέηαη επέζεο δηαθαλΫο εθφζνλ i) πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε εθαξκνγάο ηνπ 
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θαζεζηψηνο, ε κεζνδνινγέα πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαζΪξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο 
ησλ εγγπάζεσλ Ϋρεη γέλεη δεθηά θαηφπηλ θνηλνπνέεζάο ηεο ζηελ Βπηηξνπά δπλΪκεη Ϊιινπ θαλνληζκνχ πνπ 
Ϋρεη εθδνζεέ απφ ηελ Βπηηξνπά θαη αθνξΪ ζΫκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ· θαη ii) ε εγθεθξηκΫλε κεζνδνινγέα 
πεξηιακβΪλεη ξεηά πξφβιεςε γηα ην εέδνο εγγπάζεσλ θαη ην εέδνο ππνθεέκελσλ πξΪμεσλ πνπ αλαθχπηνπλ 
ζην πιαέζην ηεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
5. Ώπαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο κε Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο 
επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε απηά πξνθχπηεη Ϋληαζε ελέζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηάλ πνπ 
θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηα ζπγθεθξηκΫλα δεδνκΫλα εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ 
θαηεγνξέα ά απφθαζε πνπ Ϋρεη εθδψζεη ε Βπηηξνπά. 
Άξζξν 3 
Παξαθνινχζεζε 
1. ηαλ Ϋλα θξΪηνο κΫινο ζθνπεχεη λα ρνξεγάζεη ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο ζε δεδνκΫλε επηρεέξεζε, 
ηελ ελεκεξψλεη γξαπηψο γηα ην πηζαλφ πνζφ ηεο (ζε φξνπο αθαζΪξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο) θαη 
γηα ην γεγνλφο φηη ζεσξεέηαη ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο, κε ξεηά παξαπνκπά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
θαη κε αλαθνξΪ ηνπ ηέηινπ ηνπ θαη ησλ ζηνηρεέσλ δεκνζέεπζάο ηνπ ζηελ Βπέζεκε Βθεκεξέδα ηεο 
Βπξσπατθάο Έλσζεο. ε πεξέπησζε πνπ κέα ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο ρνξεγεέηαη ζε πεξηζζφηεξεο 
επηρεηξάζεηο βΪζεη ζπγθεθξηκΫλνπ θαζεζηψηνο θαη νη ελ ιφγσ επηρεηξάζεηο ιακβΪλνπλ δηαθνξεηηθΪ πνζΪ 
ελέζρπζεο βΪζεη ηνπ θαζεζηψηνο, ην νηθεέν θξΪηνο κΫινο δχλαηαη λα επηιΫμεη λα εθπιεξψζεη ηελ αλσηΫξσ 
ππνρξΫσζε γλσζηνπνηψληαο ζηηο επηρεηξάζεηο ην πΪγην πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζην κΫγηζην πνζφ 
ελέζρπζεο πνπ κπνξεέ λα ρνξεγεζεέ βΪζεη ηνπ θαζεζηψηνο. ηελ πεξέπησζε απηά, ην πΪγην πνζφ 
ιακβΪλεηαη ππφςε πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβσζεέ θαηΪ πφζνλ ηεξεέηαη ην αλψηαην πνπ θαζνξέδεηαη ζην 
Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2. Πξηλ απφ ηε ρνξάγεζε ηεο ελέζρπζεο, ην νηθεέν θξΪηνο κΫινο θξνληέδεη επέζεο 
λα ιΪβεη απφ ηελ απνδΫθηξηα επηρεέξεζε δάισζε ζε Ϋγγξαθε ά ειεθηξνληθά κνξθά γηα νπνηαδάπνηε Ϊιιε 
ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο ηελ νπνέα ηπρφλ Ϋιαβε θαηΪ ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε θαη θαηΪ ην 
ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο. 
Σα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα ρνξεγάζνπλ λΫα ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο κφλνλ αθνχ εμαθξηβψζνπλ φηη 
ε ελέζρπζε απηά δελ απμΪλεη ην αλψηαην πνζφ ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ ε νηθεέα 
επηρεέξεζε Ϋρεη ιΪβεη θαηΪ ηελ πεξένδν πνπ θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκΫλν νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα 
πξνεγνχκελα δχν νηθνλνκηθΪ Ϋηε ζην ππφςε θξΪηνο κΫινο πΫξαλ ηνπ αλψηαηνπ νξένπ πνπ θαζνξέδεηαη 
ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2. 
2. ΒΪλ Ϋλα θξΪηνο κΫινο Ϋρεη ζπγθξνηάζεη θεληξηθφ κεηξψν εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο ην νπνέν 
πεξηΫρεη πιάξεηο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε φιεο ηηο εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ 
απφ νπνηαδάπνηε αξρά απηνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, παχεη λα ηζρχεη ε πξψηε ππνπαξΪγξαθνο ηεο 
παξαγξΪθνπ 1 απφ ηε ρξνληθά ζηηγκά θαηΪ ηελ νπνέα ην κεηξψν θαιχπηεη πεξένδν ηξηψλ εηψλ. 
ΟζΪθηο Ϋλα θξΪηνο κΫινο ρνξεγεέ ελέζρπζε επέ ηε βΪζεη θαζεζηψηνο εγγπάζεσλ πνπ πξνβιΫπεη ηελ 
παξνρά εγγχεζεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΒΒ βΪζεη εληνιάο ηνπ Βπξσπατθνχ 
Σακεένπ Βπελδχζεσλ, παχεη ελδερνκΫλσο λα ηζρχεη ε πξψηε ππνπαξΪγξαθνο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο Ϊξζξνπ. 
ε ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο, ηζρχεη ην αθφινπζν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο: 
α) ην Βπξσπατθφ Σακεέν Βπελδχζεσλ θαηαξηέδεη εηεζέσο, κε βΪζε ηα πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα πνπ 
νθεέινπλ λα ηνπ παξΫρνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνέ κεζΪδνληεο, θαηΪινγν ησλ απνδεθηψλ ελέζρπζεο θαη 
ηνπ αθαζΪξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξάγεζεο πνπ Ϋιαβε ν θΪζε απνδΫθηεο. Σν Βπξσπατθφ Σακεέν 
Βπελδχζεσλ απνζηΫιιεη ηα ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα ζην νηθεέν θξΪηνο κΫινο θαη ζηελ Βπηηξνπά· 
θαη 
β) ην νηθεέν θξΪηνο κΫινο δηαβηβΪδεη ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ζηνπο ηειηθνχο απνδΫθηεο εληφο ηξηκάλνπ 
απφ ηελ παξαιαβά ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην Βπξσπατθφ Σακεέν Βπελδχζεσλ· θαη 
γ) ηα νηθεέα θξΪηε κΫιε ιακβΪλνπλ απφ Ϋθαζην απνδΫθηε δάισζε ζηελ νπνέα λα δειψλεηαη φηη ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ελέζρπζεο άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ Ϋρεη ιΪβεη ν απνδΫθηεο δελ ππεξβαέλεη ην αλψηαην 
φξην πνπ θαζνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 2. ε πεξέπησζε ππΫξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξένπ σο 
πξνο Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο απνδΫθηεο, ηα νηθεέα θξΪηε κΫιε ιακβΪλνπλ κΫξηκλα νχησο ψζηε ην κΫηξν 
ελέζρπζεο πνπ νδάγεζε ζηελ ππΫξβαζε ηνπ νξένπ εέηε λα θνηλνπνηεζεέ ζηελ Βπηηξνπά εέηε λα επηζηξαθεέ 
απφ ηνλ απνδΫθηε. 
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3. Σα θξΪηε κΫιε θαηαγξΪθνπλ θαη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 
εθαξκνγά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σα ελ ιφγσ αξρεέα πεξηΫρνπλ φια ηα ζηνηρεέα πνπ εέλαη αλαγθαέα 
γηα λα απνδεηρζεέ φηη Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη φξνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σα αξρεέα πνπ αθνξνχλ επηκΫξνπο 
εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο πξΫπεη λα δηαηεξνχληαη επέ 10 Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα θαηΪ ηελ νπνέα 
ρνξεγάζεθε ε ελέζρπζε. Σα αξρεέα πνπ αθνξνχλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πξΫπεη λα 
δηαηεξνχληαη επέ 10 Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα θαηΪ ηελ νπνέα ρνξεγάζεθε ε ηειεπηαέα επηκΫξνπο ελέζρπζε 
δπλΪκεη ηνπ θαζεζηψηνο. ΜεηΪ απφ γξαπηά αέηεζε ηεο Βπηηξνπάο, ην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο ηάο 
παξΫρεη, εληφο 20 εξγΪζηκσλ εκεξψλ ά εληφο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ πνπ νξέδεηαη ζηελ αέηεζε, φιεο ηηο 
πιεξνθνξέεο πνπ ε Βπηηξνπά ζεσξεέ αλαγθαέεο γηα λα εθηηκάζεη εΪλ Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη φξνη ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο πνπ Ϋρνπλ 
ρνξεγεζεέ ζε ζπγθεθξηκΫλε επηρεέξεζε. 
Άξζξν 4 
Σξνπνπνέεζε 
Σν Ϊξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1860/2004 ηξνπνπνηεέηαη σο εμάο: 
α) ην ζεκεέν 1, ε θξΪζε "κεηαπνέεζε θαη εκπνξέα" δηαγξΪθεηαη. 
β) Σν ζεκεέν 3 δηαγξΪθεηαη. 
Άξζξν 5 
ΜεηαβαηηθΫο ξπζκέζεηο 
1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ 
ζε επηρεηξάζεηο νη νπνέεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζε επηρεηξάζεηο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνέεζε θαη εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ε εθΪζηνηε ελέζρπζε πιεξνέ 
φινπο ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 2. ΚΪζε ελέζρπζε πνπ δελ πιεξνέ ηνπο ελ ιφγσ 
φξνπο αμηνινγεέηαη απφ ηελ Βπηηξνπά ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθΪ πιαέζηα, θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο θαη 
αλαθνηλψζεηο. 
2. ΚΪζε επηκΫξνπο ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο ε νπνέα ρνξεγεέηαη κεηαμχ ηεο 2αο Φεβξνπαξένπ 2001 
θαη ηεο 30άο Ενπλένπ 2007 θαη ε νπνέα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 69/2001 ινγέδεηαη σο 
κε αληαπνθξηλφκελε ζην ζχλνιν ησλ θξηηεξέσλ ηνπ Ϊξζξνπ 87 παξΪγξαθνο 1 ηεο ζπλζάθεο θαη ζπλεπψο 
ηζρχεη γη’ απηάλ απαιιαγά απφ ηελ ππνρξΫσζε θνηλνπνέεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 88 
παξΪγξαθνο 3 ηεο ζπλζάθεο. 
3. ΚαηΪ ηε ιάμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θΪζε ελέζρπζε άζζνλνο ζεκαζέαο ε 
νπνέα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ κπνξεέ λνκέκσο λα ρνξεγεζεέ εληφο ελφο πεξαηηΫξσ εμακάλνπ. 
Άξζξν 6 
Έλαξμε θαη δηΪξθεηα ηζρχνο 
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρέδεη λα ηζρχεη ηελ εκΫξα ηεο δεκνζέεπζάο ηνπ ζηελ Βπέζεκε Βθεκεξέδα ηεο 
Βπξσπατθάο Έλσζεο. 
Βθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Εαλνπαξένπ 2007 Ϋσο ηελ 31ε Αεθεκβξένπ 2013. 
Ο παξψλ θαλνληζκφο εέλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κΫξε ηνπ θαη ηζρχεη Ϊκεζα ζε θΪζε θξΪηνο κΫινο. 
ΐξπμΫιιεο, 15 Αεθεκβξένπ 2006. 
Γηα ηελ Βπηηξνπά 
Neelie Kroes 
ΜΫινο ηεο Βπηηξνπάο 
[1] ΒΒ L 142 ηεο 14.5.1998, ζ. 1. 
[2] ΒΒ C 137 ηεο 10.6.2006, ζ. 4. 
[3] ΒΒ C 68 ηεο 6.3.1996, ζ. 9. 
[4] ΒΒ L 10 ηεο 13.1.2001, ζ. 30. 
[5] ΒΒ L 205 ηεο 2.8.2002, ζ. 1. 
[6] ΒΒ L 325 ηεο 28.10.2004, ζ. 4. 
[7] ΒΒ C 244 ηεο 1.10.2004, ζ. 2. 
[8] ΒΒ C 194 ηεο 18.8.2006, ζ. 2. 
[9] ΒΒ L 302 ηεο 1.11.2006, ζ. 29. 

[10] ΒΒ L 17 ηεο 21.1.2000, ζ. 22. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΙΙ ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΠΙΣΡΟΠΖ 2004/C/244/02, ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ. 

 
2. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΑΛΛΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΔΡΙ ΚΡΑΣΙΚΧΝ ΔΝΙΥΤΔΧΝ 
 
«…2.1. Έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθάο επηρεέξεζεο 

 
9. Αελ ππΪξρεη θνηλνηηθφο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθάο επηρεέξεζεο. Χζηφζν, ε Βπηηξνπά ζεσξεέ φηη κέα 

επηρεέξεζε εέλαη πξνβιεκαηηθά θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ παξνπζψλ θαηεπζπληεξέσλ γξακκψλ, εθφζνλ δελ 
εέλαη ηθαλά, κε δηθνχο ηεο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ά κε ηνπο πφξνπο πνπ εέλαη ηθαλά λα εμαζθαιέζεη απφ 
ηνπο ηδηνθηάηεο/κΫηνρνπο ηεο θαη ηνπο πηζησηΫο ηεο, λα αλαθφςεη ηε δεκηνγφλν πνξεέα ηεο, ε νπνέα, 
ρσξέο εμσηεξηθά παξΫκβαζε απφ ην θξΪηνο, ζα ηελ νδεγάζεη πξνο κέα ζρεδφλ βΫβαηε νηθνλνκηθά 
εμαθΪληζε βξαρππξφζεζκα ά κεζνπξφζεζκα. 

10. πγθεθξηκΫλα, κηα επηρεέξεζε ζεσξεέηαη θαηαξράλ θαη αλεμαξηάησο κεγΫζνπο πξνβιεκαηηθά, θαηΪ ηελ 
Ϋλλνηα ησλ παξνπζψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) εΪλ πξφθεηηαη γηα 
εηαηξεέα πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (1), εθφζνλ Ϋρεη απσιεζζεέ πΪλσ απφ ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκΫλνπ ηεο 
θεθαιαένπ (2) θαη Ϊλσ ηνπ ελφο ηεηΪξηνπ ηνπ θεθαιαένπ απηνχ Ϋρεη απσιεζζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 
δψδεθα ηειεπηαέσλ κελψλ, ά· β) εΪλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεέα ζηελ νπνέα ηνπιΪρηζηνλ νξηζκΫλα κΫιε 
Ϋρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξΫε ηεο εηαηξεέαο (3), εθφζνλ Ϋρεη απσιεζζεέ πΪλσ απφ ην κηζφ ηνπ 
θεθαιαένπ ηεο, φπσο εκθαλέδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξεέαο, θαη πΪλσ απφ ην Ϋλα ηΫηαξην ηνπ 
θεθαιαένπ απηνχ Ϋρεη απσιεζζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαέσλ κελψλ, ά· γ) αλεμΪξηεηα απφ 
ηε κνξθά ηεο εηαηξεέαο, εθφζνλ πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαένπ πνπ ηε δηΫπεη φζνλ αθνξΪ 
ηελ ππαγσγά ηεο ζε ζπιινγηθά πησρεπηηθά δηαδηθαζέα. 

11. Ώθφκα θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ ζπληξΫρεη θακέα απφ ηηο πεξηζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην ζεκεέν 
10, κηα εηαηξεέα κπνξεέ λα ζπλερέζεη λα ζεσξεέηαη πξνβιεκαηηθά, ηδηαέηεξα φηαλ ππΪξρνπλ νη ζπλάζεηο 
ελδεέμεηο κηαο πξνβιεκαηηθάο επηρεέξεζεο φπσο αχμεζε ησλ δεκηψλ, κεέσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
δηφγθσζε ησλ απνζεκΪησλ, πιενλΪδνπζα παξαγσγηθά ηθαλφηεηα, θζέλνπζα ηακεηαθά ξνά, απμαλφκελε 
δαλεηνιεςέα, αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη εμαζζΫληζε ά εμαθΪληζε ηεο αμέαο ηνπ 
θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. ηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα Ϋρεη άδε θεξπρζεέ ζε 
πηψρεπζε ά λα απνηειεέ αληηθεέκελν ζπιινγηθάο πησρεπηηθάο δηαδηθαζέαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
εζληθνχ δηθαένπ πνπ ηε δηΫπεη. ηελ ηειεπηαέα απηά πεξέπησζε, νη παξνχζεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο 
ηζρχνπλ γηα θΪζε ελέζρπζε πνπ ρνξεγεέηαη ζην πιαέζην ηΫηνηαο δηαδηθαζέαο θαη ε νπνέα επηηξΫπεη ζηελ 
επηρεέξεζε λα ζπλερέζεη ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηεο…».  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙX ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Οη παξεκβΪζεηο ζην Παξαγσγηθφ ΠεξηβΪιινλ, ζην πιαέζην εθαξκνγάο ηνπ Ϊμνλα 3 ηνπ ΠΏΏ, πνπ αθνξΪ ζηε 
δηαθνξνπνέεζε ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο θαη ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, 
ζπλδΫνληαη κε κΫηξα ηα νπνέα πεξηιακβΪλνπλ: 
- δηαθνξνπνέεζε πξνο κε γεσξγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 
- ζηάξημε γηα ηε δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ (φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηε 
ζχζηαζε 2003/361/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο) 
- ελζΪξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. 
Σα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο, γηα παξεκβΪζεηο απφ γεσξγνχο θαη κε γεσξγνχο, ζηηο 
πεξηνρΫο εθαξκνγάο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΏΏ, νξέδνληαη ζηα παξαθΪησ ζεκεέα.  
 
Γηαθνξνπνέεζε πξνο κε γεσξγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο - Δπελδχζεηο απφ γεσξγνχο  
Οη γεσξγνέ, φπσο ε ηδηφηεηα απηά πξνζδηνξέδεηαη απφ ην εθΪζηνηε Βζληθφ ζεζκηθφ πιαέζην, νη αζθαιηζκΫλνη 
ζηνλ ΟΓΏ θαη ηα κΫιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο,  κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κφλν απφ ην ΒΓΣΏΏ (ζχκθσλα κε 
ηνλ Καλ. 1698/2005) γηα ηε δεκηνπξγέα, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επΫθηαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ, θαηΪ 
ηελ Ϋλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΒΚ ηεο Βπηηξνπάο.  
ΒλδεηθηηθΫο δξΪζεηο εέλαη νη εμάο: 

 Μηθξάο δπλακηθφηεηαο ππνδνκΫο δηαλπθηΫξεπζεο, Ϋσο 40 θιέλεο 

 Υψξνη εζηέαζεο θαη αλαςπράο  

 ΒπηζθΫςηκα αγξνθηάκαηα 

 Βπηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαέζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθΫο 
κνξθΫο ηνπξηζκνχ, εηδηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζέαο θιπ.). 

 Οηθνηερλέα, ρεηξνηερλέα, παξαγσγά εηδψλ παξαδνζηαθάο ηΫρλεο, βηνηερληθΫο κνλΪδεο  

 Βπηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ  

 Βπηρεηξάζεηο παξαγσγάο εηδψλ δηαηξνθάο κεηΪ ηελ α΄ κεηαπνέεζε  

 ΐειηέσζε επηρεηξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, εθηφο ησλ φζσλ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηε λνκνζεζέα (π.ρ. θσηνβνιηατθΪ, αμηνπνέεζε βηνκΪδαο κε ζθνπφ ηελ έδηα θαηαλΪισζε 
ΏΠΒ, γεσζεξκέαο θιπ.). 
 
Θα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ επέζεο ελΫξγεηεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ζπζηεκΪησλ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη 
απφθηεζε πνηνηηθψλ ζεκΪησλ. 
 
ζνλ αθνξΪ ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηνλ ηνπξηζκφ, απηΫο ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ απφ ην 
ΒΓΣΏΏ, κΫρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
επελδχζεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΒΣΠΏ. 
 
Βπέζεο, νη παξεκβΪζεηο απφ γεσξγνχο ζηε κεηαπνέεζε θαη ηηο ππεξεζέεο ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ απφ 
ην ΒΓΣΏΏ, κΫρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 300.000 επξψ. Μεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
επελδχζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΒΣΠΏ. 
 
Γηαθνξνπνέεζε ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο / Δπελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο  
ΐαζηθΫο αξρΫο πνπ ζα δηΫπνπλ ηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ γηα επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο, φπσο νξέζζεθαλ 
αλσηΫξσ, ζηνπο ηνκεέο ηεο κεηαπνέεζεο, εκπνξέαο, ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ εέλαη νη παξαθΪησ: 
 Γεσγξαθηθφ θξηηάξην. Γηα ηηο πεξηνρΫο εθαξκνγάο ησλ ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ ΏλΪπηπμεο 
Ώγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΏΏΥ), πνπ ζα εέλαη νξεηλΫο θαη κεηνλεθηηθΫο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Καλ.1698/05 θαη πνπ ζα 
πξνζδηνξηζηνχλ κεηΪ ηελ ζπλεμΫηαζε κηαο ζεηξΪο παξακΫηξσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε αληέζηνηρσλ επελδχζεσλ ζα 
γέλεη απφ ην ΒΓΣΏΏ. Δ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΒΓΣΏΏ δελ ζα αθνξΪ ζε ΑεκνηηθΪ Αηακεξέζκαηα Ϊλσ ησλ 3.000 
θαηνέθσλ. 
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 Όςνο Πξνυπνινγηζκνχ. ηηο παξαπΪλσ πεξηνρΫο, νη παξεκβΪζεηο ζηε  κεηαπνέεζε θαη ηηο ππεξεζέεο 
απφ ην ΒΓΣΏΏ δελ ζα ππεξβαέλνπλ ηηο 300.000 € (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο). Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ 
γηα έδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κε αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζάθε θαζ’ χςνο θαη θαη’ επΫθηαζε) 
ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα ηηο έδηεο πεξηνρΫο, απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΒΓΣΏΏ θαη κΫρξη χςνπο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 600.000€.  
 Κιαδηθφ θξηηάξην. Δ εμεηδέθεπζε ηνπ θξηηεξένπ απηνχ, ζηνπο θιΪδνπο ηεο κεηαπνέεζεο, εκπνξένπ θαη 
ππεξεζηψλ, παξνπζηΪδεηαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα, ν νπνένο αθνξΪ ζηνπο θιΪδνπο/παξεκβΪζεηο πνπ ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθΪ απφ ην ΒΓΣΏΏ.  
 

ΚιΪδνη πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθΪ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο 
ΑλΪπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) γηα ηηο πεξηνρΫο  ΟΠΑΑΥ ** 

Κ.Α.Γ. 2008 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  - ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΛΑΓΟΤ 

10.39.22 Παξαγσγά καξκειΪδσλ, δειΫδσλ θαη πνπξΫ θαη πνιηψλ θξνχησλ ά θαξπψλ κε θΫιπθνο 

10.71.1 Παξαγσγά ςσκηνχ, λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο θαη γιπθηζκΪησλ 

10.72.1 Παξαγσγά παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγά δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο 

10.82.1 Παξαγσγά πΪζηαο θαθΪνπ (θαθανκΪδαο), απνβνπηπξσκΫλεο ά κε, βνχηπξνπ, ιέπνπο θαη ιαδηνχ 
θαθΪνπ θαη θαθΪνπ ζε ζθφλε 

10.82.2 Παξαγσγά πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηέαο θαη δαραξνπιαζηηθάο 

10.73.1 Παξαγσγά καθαξνληψλ, ξπδνκαθΪξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 
πξντφλησλ 

10.83.1 Βπεμεξγαζέα ηζαγηνχ θαη θαθΫ 

10.89.1 Παξαγσγά ζνππψλ, αβγψλ, καγηψλ θαη Ϊιισλ πξντφλησλ δηαηξνθάο· εθρπιηζκΪησλ θαη δσκψλ 
θξΫαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ δσκψλ θξΫαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ 

11.01.1 Παξαγσγά απνζηαγκΫλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

13.20.1 Όθαλζε πθαζκΪησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκΪησλ), απφ θπζηθΫο έλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ 

13.20.2 Όθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκΪησλ 

13.20.3 Όθαλζε πθαζκΪησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκΪησλ), απφ ηερλεηΫο ά ζπλζεηηθΫο ζπλερεέο ά 
αζπλερεέο έλεο 

13.20.4 Όθαλζε πθαζκΪησλ κε πΫινο, ζειεησηψλ πθαζκΪησλ ζπνγγψδνπο κνξθάο (πεηζεηΫ) θαη Ϊιισλ 
εηδηθψλ πθαζκΪησλ 

13.93.1 Καηαζθεπά ραιηψλ θαη θηιηκηψλ 

14.12.1 Καηαζθεπά αλδξηθψλ ελδπκΪησλ εξγαζέαο 

14.12.2 Καηαζθεπά γπλαηθεέσλ ελδπκΪησλ εξγαζέαο 

14.12.3 Καηαζθεπά Ϊιισλ ελδπκΪησλ εξγαζέαο 

15.12.1 Καηαζθεπά εηδψλ ζεινπνηέαο θαη ζαγάο· απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· Ϊιισλ 
δεξκΪηηλσλ εηδψλ 

16.10.1 Παξαγσγά μπιεέαο, πξηνληζκΫλεο ά πειεθεκΫλεο θαηΪ κάθνο, ηεκαρηζκΫλεο ά απνθινησκΫλεο, κε 
πΪρνο > 6 mm· ζηξσηάξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ά ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκΫλε 
μπιεέα 

16.10.2 Παξαγσγά μπιεέαο ζπλερψο δηακνξθσκΫλεο θαηΪ κάθνο νπνηαζδάπνηε Ϊθξεο ά 
επηθΪλεηαο·μπιφκαιινπ· μπιΪιεπξνπ· μπιεέαο ζε πειεθνχδηα ά ζε κφξηα 

16.10.3 Παξαγσγά αθαηΫξγαζηεο μπιεέαο· ζηξσηάξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ά ηξνρηνδξφκσλ απφ 
μχιν, εκπνηηζκΫλεο ά θαηΪ Ϊιιν ηξφπν επεμεξγαζέαο 

16.23.1 Καηαζθεπά ηερλνπξγεκΪησλ ιεπηνμπινπξγηθάο θαη ρνλδξνμπινπξγηθάο γηα νηθνδνκΫο (εθηφο απφ 
ηα πξνθαηαζθεπαζκΫλα θηέξηα), απφ μχιν 

16.29.2 Καηαζθεπά εηδψλ απφ θειιφ, Ϊρπξν ά Ϊιια πιηθΪ ζπαξηνπιεθηηθάο· εηδψλ θαιαζνπιεθηηθάο 

17.21.1 Καηαζθεπά θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηέσλ απφ ραξηέ θαη ραξηφλη. 

20.14.72 Παξαγσγά μπιΪλζξαθα 

20.41.3 Παξαγσγά ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκΪησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ 

20.41.4 Παξαγσγά επσδψλ παξαζθεπαζκΪησλ θαη θεξηψλ 

20.53.1 Παξαγσγά αηζΫξησλ ειαέσλ 

23.13.1 Καηαζθεπά θνέινπ γπαιηνχ 

23.41.1 Καηαζθεπά θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθάο ρξάζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

23.49.1 Παξαγσγά Ϊιισλ πξντφλησλ θεξακηθάο 

25.71.11 Καηαζθεπά καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλΫο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπέδσλ ηνπο 
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25.73.1 Καηαζθεπά εξγαιεέσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγέα, ζηελ θεπνπξηθά ά 
ζηε δαζνθνκέα 

25.73.2 Καηαζθεπά ρεηξνπξένλσλ· ιεπέδσλ γηα πξηφληα θΪζε εέδνπο 

25.73.3 Καηαζθεπά Ϊιισλ εξγαιεέσλ ρεηξφο 

25.73.4 Καηαζθεπά ελαιιΪμηκσλ εξγαιεέσλ γηα εξγαιεέα ρεηξφο ά γηα εξγαιεηνκεραλΫο, πνπ εέηε 
ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα εέηε ρσξέο ξεχκα 

28.30.3 Καηαζθεπά κεραλεκΪησλ εδΪθνπο 

28.30.4 Καηαζθεπά ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηΪπεηεο, πΪξθα ά αζιεηηθΪ γάπεδα 

28.30.5 Καηαζθεπά ζεξηζηηθψλ κεραλεκΪησλ 

28.30.6 Καηαζθεπά κεραλεκΪησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξΪ ά ςεθαζκφ πγξψλ ά θνληνπνηεκΫλσλ 
πξντφλησλ γηα ηε γεσξγέα ά ηελ θεπνπξηθά 

28.30.7 Καηαζθεπά ξπκνπιθνχκελσλ ά εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκΪησλ πνπ δηαζΫηνπλ ζπζηάκαηα 
θφξησζεο ά εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο 

28.30.8 Καηαζθεπά Ϊιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκΪησλ 

28.30.9 Καηαζθεπά κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ· 

31.01 Καηαζθεπά επέπισλ γηα γξαθεέα θαη θαηαζηάκαηα 

31.02 Καηαζθεπά επέπισλ θνπδέλαο 

31.09.1 Καηαζθεπά Ϊιισλ επέπισλ θαη κεξψλ ηνπο 

31.09.91 Τπεξεζέεο ηαπεηζαξέζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκΪησλ, φρη γξαθεένπ θαη εθηφο νρεκΪησλ 

31.09.92 Τπεξεζέεο ηειεηνπνέεζεο (θηληξέζκαηνο) λΫσλ επέπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξέζκαηνο θαξεθιψλ 
θαη θαζηζκΪησλ) 

32.12.1 Καηαζθεπά θνζκεκΪησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

32.20.1 Καηαζθεπά πηΪλσλ θαη Ϊιισλ Ϋγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ειεθηξηθψλ νξγΪλσλ 
κε θιέκαθα πιάθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα κνπζηθΪ θνπηηΪ 

32.20.2 Καηαζθεπά κεξψλ θαη εμαξηεκΪησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ 

47.11.10.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιεένπ 

47.25.2 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκΫλα θαηαζηάκαηα 

47.78.89.04 Ληαληθφ εκπφξην δηΪθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθάο ηΫρλεο 

95.23.1 Τπεξεζέεο επηζθεπάο ππνδεκΪησλ θαη δεξκΪηηλσλ εηδψλ 

90.03.11 Τπεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ζπγγξαθεέο, ζπλζΫηεο, γιχπηεο θαη Ϊιινπο θαιιηηΫρλεο, εθηφο 
ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεΪκαηνο 

90.04 ΒθκεηΪιιεπζε αηζνπζψλ ζεακΪησλ θαη ζπλαθεέο δξαζηεξηφηεηεο 

93.21 Αξαζηεξηφηεηεο πΪξθσλ αλαςπράο θαη Ϊιισλ ζεκαηηθψλ πΪξθσλ 

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθΫδαζεο θαη ςπραγσγέαο 

96.01 Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζΪξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ 

96.02.11 Τπεξεζέεο θνκκσηεξέσλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ 

96.02.12 Τπεξεζέεο θνκκσηεξέσλ θαη θνπξεέσλ αλδξψλ θαη αγνξηψλ 

96.04 Αξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθΫο κε ηε θπζηθά επεμέα 

 
 
Λέζηα ησλ Αεκνηηθψλ ΑηακεξηζκΪησλ πνπ ππΪγνληαη ζηηο πεξηνρΫο ησλ ΟΠΏΏΥ ζα αλαξηεζεέ ζην δηθηπαθφ 
ηφπν ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΐηνκεραλέαο (http://www.ggb.gr) κε ηελ πξνθάξπμε ηεο πξΪμεο. 

http://www.ggb.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X ΠΖΓΔ ΔΤΡΔΖ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΑκεΑ 

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο γηα ηελ λνκνζεζέα κπνξεέηε λα απεπζπλζεέηε ζηελ Βζληθά πλνκνζπνλδέα 
Ώηφκσλ κε Ώλαπεξέα «Β..Ώ.κε.Ώ»,  
Βι. ΐεληδΫινπ 236, 
Σ.Κ. 16341 Διηνχπνιε Ώζάλα 
Σει. 210 9949837 
Φαμ 2105238967 
www.esaea.gr 
e-mail: esaea@otenet.gr  
 

http://www.esaea.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΙ 
ΥΡΖΙΜΔ ΔΠΙΖΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 
 Βέλαη θαιφ ε Ϋληππε ππνβνιά ηεο πξφηαζεο(επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην) λα θαηαηεζεέ κΫζα ζε Ϋλα 

θιαζΫξ κε επηκΫιεηα (ζπκπιεξσκΫλν Ϋληππν κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ) πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ ην 
Ϋξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο.  

 Θα πξΫπεη λα κειεηεζεέ ζσζηΪ ν Οδεγφο Βθαξκνγάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ε ηπρφλ απνξέεο κε 
δηζηΪζεηε λα επηθνηλσλάζεηε κε ηνλ ΒΦΒΠΏΒ θαη ηνπο εηαέξνπο ηνπ φπσο παξαηέζεληαη ζην ζρεηηθφ 
παξΪξηεκα ηνπ παξφληνο.  

  Να εέζηε αλαιπηηθνέ, ζαθεέο, επεμεγεκαηηθνέ θαη ηεθκεξησκΫλνη ζηε ζπκπιάξσζε ησλ ζηνηρεέσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε θαη ζην πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. 

 Πξνζνρά ζηηο δαπΪλεο πνπ δελ εέλαη επηιΫμηκεο. Βθ’ φζνλ δελ εέζηε ζέγνπξνη επηθνηλσλάζηε κε ηα 
ζηειΫρε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ηνπ ΤΏΏΤΜΑ γηα λα ιΪβεηε ζρεηηθά απΪληεζε. 

 Σα ζηνηρεέα θαη νη πέλαθεο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ ζα πξΫπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ 
πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ηδηαέηεξα δε γηα ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 Οη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη αλαιπηηθΫο θαη κε ζαθά πεξηερφκελν γηα φιεο ηηο δαπΪλεο φπσο 
πεξηγξΪθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. 

 Ώπνθχγεηε ηελ ππνβνιά ρξνλνδηαγξακκΪησλ ηα νπνέα δελ εέλαη πηζαλφλ λα ηεξεζνχλ θαζψο θαη 
ππεξαηζηφδνμσλ ζηφρσλ.  

 ε πεξέπησζε επηινγάο εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ λα ππΪξρεη ζπλεράο θαη ζηελά ζπλεξγαζέα καδέ ηνπ 
φπσο θαη κε φια ηα αξκφδηα ζηειΫρε ηεο επηρεέξεζάο ζαο.  

   ΒπηιΫγεηε δαπΪλεο ηηο νπνέεο Ϋρεηε πξαγκαηηθά αλΪγθε. Γεληθφηεξα δελ ππνβΪιινπκε επηρεηξεκαηηθφ 
ζρΫδην θΪλνληαο «θαθά ρξάζε» ηεο επηρνξάγεζεο. 

   Αεέηε πξνζεθηηθΪ ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο πξνθεηκΫλνπ λα Ϋρεηε κέα νινθιεξσκΫλε εηθφλα γηα ην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην πνπ ζα ππνβΪιιεηε.  

  Να πξνβαέλεηε ζε πξνζεθηηθά Ϋξεπλα αγνξΪο ζηνπο πξνκεζεπηΫο  ησλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ ηνπ 
ππνβαιιφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ . 

   Πξνζνρά ζηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ηεο πξφηαζεο. Αελ ρξεηΪδεηαη βηαζχλε ζηε ζπκπιάξσζε ησλ 
πηλΪθσλ θαη ησλ πεδέσλ πνπ απαηηνχληαη. ΤπνβΪιιεηε ηελ πξφηαζε κφλνλ εθφζνλ εέζηε ζέγνπξνη 
γηα ην πεξηερφκελν απηάο πνπ Ϋρεηε ζπκπιεξψζεη.  

    Πξνηνχ νξηζηηθνπνηάζεηε ηελ ππνβνιά θαιφ εέλαη λα ππΪξμεη θαη κέα αθφκε πξνζεθηηθά αλΪγλσζε 
ησλ φζσλ Ϋρεηε ζπκπιεξψζεη. Βπέζεο, πξνηνχ ππνβΪιιεηε ζε Ϋληππε κνξθά ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο 
ζρΫδην κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαιφ εέλαη λα βεβαησζεέηε φηη ν θΪθεινο εέλαη πιάξεο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγέεο θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 

  Γηα θΪζε πεδέν ηνπ εληχπνπ ππνβνιάο πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη απαηηεέ ηε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε 
θξνληέζηε εθφζνλ δηαζΫηεηε λα ππνβΪιιεηαη ηα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα ζην θΪθειν ηεθκεξέσζεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδένπ. 

 Να ελεκεξψλεζηε απφ ηα αξκφδηα ζηειΫρε ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξΫσλ ζηελ 
πεξηνρά ηνπ Ννκνχ ζαο γηα εθδειψζεηο πνπ γέλνληαη γηα ην πξφγξακκα πξνθεηκΫλνπ λα 
ζπκκεηΪζρεηε ζε απηΫο. 

 Υξεζηκνπνηεέηε ηηο ηζηνζειέδεο ηνπ ΤΏΏΤΜΑ, ηεο ΒΤΑ/ΒΠΏΒ, ηνπ ΒΦΒΠΏΒ θαη ησλ εηαέξσλ ηνπ 
ΒΦΒΠΏΒ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαέηεηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΙΙ 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 
 
1. ΓαπΪλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 
 Σηκνιφγηα, Αειηέα απνζηνιάο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθΪ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 
 Οηθνδνκηθά Ϊδεηα κε ηα ζπλεκκΫλα ζρΫδηα ά φπνηα Ϊιιε κνξθά Ϋγθξηζεο εξγαζηψλ απαηηεέηαη απφ 
ηηο πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο (π.ρ. Ϋγθξηζε γηα εξγαζέεο δφκεζεο κηθξάο θιέκαθαο) ά λφκηκε απαιιαγά εέηε 
απφ Πνιενδνκέα εέηε κε Τ.Α. ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο απφ Αηπισκαηνχρν Μεραληθφ 
κΫινπο ηνπ ΣΒΒ. 
 Σπρφλ ζρΫδηα ηνπ ρψξνπ αλΪινγα κε  ηηο δαπΪλεο πνπ πινπνηάζεθαλ γηα ην Ϋξγν. 
 Φσηνγξαθέεο απφ ηηο εξγαζέεο πνπ Ϋιαβαλ ρψξα. 
 Ώληέγξαθν ηέηινπ ηδηνθηεζέαο κεηαγξακκΫλνο ζην Τπνζεθνθπιαθεέν. ε πεξέπησζε πνπ νη θηηξηαθΫο 
επεκβΪζεηο πινπνηεζνχλ ζε κε ηδηφθηεην ρψξν ηφηε πξΫπεη λα πξνζθνκηζηεέ κηζζσηάξην ζπκβφιαην 
δεθαπεληαεηνχο δηΪξθεηαο πξέλ ηελ θαηαβνιά ηεο πξψηεο δφζεο ην νπνέν ζα εέλαη κεηαγεγξακκΫλν ζην 
βηβιέν κεηγξαθψλ ηνπ αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθεένπ. 
 πκβΪζεηο εθηΫιεζεο Ϋξγνπ ζεσξεκΫλεο απφ ηελ αξκφδηα ΑΟΤ. Οη ζπκβΪζεηο εέλαη επέζεο 
ππνρξεσηηθΫο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Ϋθδνζεο ΣΠΤ γηα εθηΫιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εγθαηΪζηαζε 
ειεθηξνινγηθψλ, ηνπνζΫηεζεο βηνκεραληθνχ δαπΫδνπ, θ.ι.π.). 
 Σερληθά Ϋθζεζε κε πεξηγξαθά ησλ εξγαζηψλ πνπ Ϋιαβαλ ρψξα. 
 Βπηκεηξάζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ. 
 ΐεβαέσζε θαιάο εθηΫιεζεο εξγαζηψλ απφ αξκφδην κεραληθφ κΫινπο ηνπ ΣΒΒ. 
 Αειηέα απνζηνιάο πιηθψλ ηδηαέηεξα ζε πεξηπηψζεηο αλΪζεζεο ηνπ Ϋξγνπ ζε εξγνιΪβν ά ζε 
πεξηπηψζεηο απηεπηζηαζέαο. 
 ΏλΪιπζε θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο εξγαζηψλ εηδηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 
 Τπεχζπλε δάισζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ γηα ηελ 
νινθιάξσζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 
 
2. ΓαπΪλεο πξνκάζεηαο εμνπιηζκνχ 
 Σηκνιφγηα (θαη Proforma Εnvoice ζε πεξέπησζε αγνξΪο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ), Αειηέα 
απνζηνιάο, θ.ι.π. παξαζηαηηθΪ κεηαθνξΪο θαη αγνξΪο εμνπιηζκνχ.  
 Ώπαιιαθηηθφ ΦΠΏ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγάο 
 Γηα πξνκάζεηα αγνξΪο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αλΪινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξΪο (πρ. 
Οδηθψο, κΫζσ πινένπ, θ.ι.π,)  CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π. 
 ΐεβαέσζε γηα ην θαηλνπξγΫο, ακεηαρεέξηζην θαη πεξέ κε παξαθξΪηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξΪ ζην 
serial number ηνπ κεραλάκαηνο  
 Ώληέγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE θαη δάισζε ζπκκφξθσζεο ζπλνδεπφκελα κε ηερληθφ θΪθειν ηνπ 
κεραλάκαηνο. ΒπηπιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κερΪλεκα εέλαη ηδηνθαηαζθεπά απφ 
ηνλ πξνκεζεπηά απαηηεέηαη θαη πιάξεο αλΪιπζε θφζηνπο. 
 Βμνπιηζκφο ζε πιάξε ιεηηνπξγέα πνπ λα εέλαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ (επέ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, απφ ζπλνδεπηηθΪ ηερληθΪ θπιιΪδηα θιπ) θαη λα ζπκβαδέδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα 
αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ θαη ζηελ αληέζηνηρε βεβαέσζε γηα ην θαηλνπξγΫο, ακεηαρεέξηζην θαη πεξέ κε 
παξαθξΪηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 
 Ώληέγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρεέξεζε πξνρσξάζεη ζηελ αγνξΪ εμνπιηζκνχ κΫζσ 
Leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Οδεγφ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. Βπηζεκαέλεηαη φηη ζην πιαέζην 
ηνπ πξνγξΪκκαηνο δελ εέλαη επηιΫμηκε ε ρξάζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξΪ ησλ παγέσλ εθηφο αλ κε ηελ 
νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηΫιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξΫα ηεο 
επΫλδπζεο. ΠΫξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ ΣξΪπεδα ε επηρεέξεζε κε ηε ιάμε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ ηεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη γηα ηελ πηζηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηα 
απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ (κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο, παξαζηαηηθΪ εμφθιεζεο θιπ) 
θαζψο επέζεο βεβαέσζε ηεο ΣξΪπεδαο ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε 
θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηΫξρεηαη ζηελ επηρεέξεζε. ε θΪζε πεξέπησζε ε πηζηνπνέεζε ησλ 
δαπαλψλ αγνξΪο παγέσλ κε Leasing ζα γέλεη κφλν ζηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ θαη φρη ελδηΪκεζα θαη 
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ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ παγέσλ απφ ην Αηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθάο 
ηνπο ζην βηβιέν παγέσλ ηνπ Αηθαηνχρνπ. 
 
Δηδηθφηεξα γηα ηηο δαπΪλεο πξνκάζεηαο Φ/Β ζπζηεκΪησλ θαη γεληθφηεξα εμνπιηζκνχ ΑΠΔ 
ρξεηΪδεηαη λα πξνζθνκηζζνχλ πεξαηηΫξσ: 
 
 Άδεηα εξγαζηψλ κηθξάο θιέκαθαο αθφζνλ απαηηεέηαη  
 ΘεσξεκΫλε ζχκβαζε απηνπαξαγσγνχ κε ηε ΑΒΔ αθφζνλ απαηηεέηαη 
 
3. ΓαπΪλεο πξνκάζεηαο ινγηζκηθνχ  
 Σηκνιφγηα, Αειηέα απνζηνιάο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθΪ κεηαθνξΪο θαη αγνξΪο ινγηζκηθνχ 
 Ώπαιιαθηηθφ ΦΠΏ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγάο 
 Άδεηεο ρξάζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ηα Windows) ά νη αληέζηνηρεο βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα 
ηελ Ϊδεηα ρξάζεο 
 ΏλΪιπζε θφζηνπο θαη θχιια ηερληθάο εθπαέδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο δαπαλψλ παξακεηξνπνέεζεο θαη 
εθπαέδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ παξακεηξνπνέεζε δχλαηαη λα δεηεζεέ θαη ηερληθά Ϋθζεζε πεξηγξαθάο 
εξγαζηψλ. 
 ΐεβαέσζε γηα ην θαηλνπξγΫο, ακεηαρεέξηζην θαη πεξέ κε παξαθξΪηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξΪ ζην 
serial number ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 Λνγηζκηθφ ζε πιάξε ιεηηνπξγέα πνπ λα εέλαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ θαη λα 
ζπκβαδέδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ θαη ζηελ αληέζηνηρε βεβαέσζε γηα ην 
θαηλνπξγΫο, ακεηαρεέξηζην θαη πεξέ κε παξαθξΪηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 
 
4. ΓαπΪλεο ελεξγεηψλ κεηεγθαηΪζηαζεο 
Γηα ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηεγθαηΪζηαζε θαη εηδθφηεξα ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
ππΪξρνληνο παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ, ηελ κεηαθνξΪ απηνχ θαη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζην λΫν 
ρψξν εγθαηΪζηαζεο ηεο επηρεέξεζεο θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ πξψησλ πιψλ, Ϋηνηκσλ θαη 
εκηΫηνηκσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ απφ ηνλ παιαηφ πξνο ην λΫν ρψξν εγθαηΪζηαζεο 
ηεο επηρεηξάζεο απαηηνχληαη: 
 Σηκνιφγηα, Αειηέα Ώπνζηνιάο, ΣΠΤ, ΏΠΤ, εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο θ.ι.π. παξαζηαηηθΪ ησλ ελεξγεηψλ  
 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπ παξΫρνληνο ηηο αλσηΫξσ ππεξεζέεο θαη ηεο 
επηρεέξεζεο λνκέκσο ζεσξεκΫλε απφ ηελ αξκφδηα ΑΟΤ. 
 
5. ΓαπΪλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑλΪινγα κε ην εέδνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ πινπνηάζεθαλ): 
 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΏΠΤ, εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο θ.ι.π. παξαζηαηηθΪ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη επηρεέξεζεο λνκέκσο ζεσξεκΫλε απφ ηελ 
αξκφδηα ΑΟΤ. 
 
6. Έιεγρνο δαπαλψλ ΑκεΑ 
ΒιΫγρεηαη ε χπαξμε δαπαλψλ ΏΜΒΏ, πνχ εέηε πινπνηάζεθαλ κΫζσ ηεο επΫλδπζεο, εέηε ηηο δηΫζεηε ε 
επηρεέξεζε θαη εέραλ πινπνηεζεέ ζε πξνγελΫζηεξν ηεο επΫλδπζεο ρξφλν. 
Οη δαπΪλεο ΏΜΒΏ ειΫγρνληαη κφλν θαηΪ ηνλ ηειηθφ Ϋιεγρν, φρη θαηΪ ηνλ ελδηΪκεζν.  
Χο πξνο ηηο πξνδηαγξαθΫο ζπλάζσο ιακβΪλνπκε ππφςε ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ ΤΠΒΥΧΑΒ γηα ηελ 
θαηαζθεπά δεκφζησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΏκεΏ.( 
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 
 
Γηα ην θπζηθφ αληηθεέκελν επηζεκαέλεηαη φηη : 
     Γηα φια ηα εέδε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, ε πινπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ 
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο θαηαγεγξακκΫλεο πεξηγξαθΫο θαη πνζφηεηεο ζηα αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ 
(ηηκνιφγηα πψιεζεο/ππεξεζηψλ, απνδεέμεηο παξνράο ππεξεζηψλ θιπ.) θαη ηηο πξνζθνξΫο πνπ 
ππνβιάζεθαλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηΪ ηελ Ϋθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη 
αλαιπηηθΪ ηα επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ηηκνινγνχληαη θαη λα 
εέλαη ζε ζπκθσλέα κε ηνλ ηξφπν παξνπζέαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ζηελ αληέζηνηρε ζχκβαζε θαη 
ηηο ζρεηηθΫο πξνζθνξΫο. 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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 Σα φξγαλα ειΫγρνπ ηνπ αξκφδηνπ ΒΦΑ θαηΪ ηελ πηζηνπνέεζε ηνπ Φπζηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ κπνξνχλ λα 
δεηάζνπλ νπνηνδάπνηε ζηνηρεέν θξέλνπλ απαξαέηεην, γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιάο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη 
ηελ πιάξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο αληέζηνηρεο ζχκβαζεο.  
 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ησλ νκΪδσλ ειΫγρνπ, Ϋρνληαο επηηφπνπ 
παξνπζέα (ηνπιΪρηζηνλ ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα νξηζηεέ ζηε ζχκβαζε) θαη παξΫρνληαο θΪζε 
δπλαηφ ζηνηρεέν, πιεξνθνξέα ά δηεπθξέληζε ππνβνεζΪ ηελ νξζά θαη αθξηβά νινθιάξσζε ηνπ ειΫγρνπ. 
 Σα ηδησηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη : 
α) ζεσξεκΫλα απφ ηε ΑΟΤ  
β) εμνθιεκΫλα ζην ζχλνιν ηνπο πξηλ ηελ πηζηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ αλεμαξηάησο ηνπ 
εγθεθξηκΫλνπ πνζνχ ζηε ζχκβαζε. ε πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ην πνζφ πνπ ζα ππνβιεζεέ εέλαη 
κηθξφηεξν ά κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη δελ ππΪξρεη Ϊιιε απαέηεζε 
απφ ηα δχν κΫξε ηφηε ζα πξνζθνκέδεηαη ιχζε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ά Τ.Α κε γλάζην ηεο 
ππνγξαθάο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ζηηο νπνέεο ζα αλαγξΪθεηαη φηη δελ ππΪξρεη Ϊιιε 
νηθνλνκηθά ά νπνηαζδάπνηε κνξθάο απαέηεζε  
 
Οηθνλνκηθφ Αληηθεέκελν 
Σα ζηνηρεέα πνπ ζα πξΫπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθΪ απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθά θνξνινγηθά λνκνζεζέα ινγηζηηθΪ Ϋγγξαθα θαηΪ 
πεξέπησζε (π.ρ. θαξηΫιεο πξνκεζεπηψλ, θαξηΫιεο ηακεένπ, θαξηΫιεο ινγαξηαζκψλ, εμνθιεηηθΫο 
απνδεέμεηο, extrait, ΣΠΤ, ΑΏ, ΣΑΏ, παξαζηαηηθΪ κεηαθνξΪο απφ εμσηεξηθφ, ζεσξεκΫλα ηζνδχγηα, θ.ι.π.) 
γηα ηελ ηεθκεξέσζε ηεο νξζάο πινπνέεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΏληηθεηκΫλνπ. 
Βπηζεκαέλεηαη φηη ζηα παξαδνηΫα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ πεξηιακβΪλνληαη θαη ηα παξαδνηΫα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ. 
 
ηηο βαζηθΫο αξρΫο πνπ ζα πξΫπεη λα αθνινπζνχληαη πεξηιακβΪλνληαη ηα αθφινπζα: 
 Ώπαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκΫλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ά παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ 
πξνκεζεπηά πξνο ηελ επηρεέξεζε ά Ϋγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθάο ηζρχνο φπσο απνδεέμεηο παξνράο 
ππεξεζηψλ θ.ι.π. 
 ηα πιαέζηα ηνπ ειΫγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ, ζα πξΫπεη λα πηζηνπνηεέηαη ε εμφθιεζε ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ζηα παξαζηαηηθΪ δαπαλψλ, νπφηε απηΪ ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηΪιιεια 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
 ηα παξαζηαηηθΪ ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ε επσλπκέα/ΏΦΜ ηνπ πξνκεζεπηά, λα πεξηγξΪθνληαη 
αλαιπηηθΪ φια ηα επηκΫξνπο ζηνηρεέα (ε πεξηγξαθά λα εέλαη ζπκβαηά κε ηελ αλΪιπζε ηνπ θπζηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ ζηελ αληέζηνηρε ζχκβαζε) θαη νη πνζφηεηεο (ά δηΪξθεηα ππεξεζηψλ).  
 ΒηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ, λα αλαγξΪθνληαη νη αληέζηνηρνη θσδηθνέ αξηζκνέ ζεηξΪο 
(serial numbers) φισλ ησλ ηκεκΪησλ ηνπ, ην εέδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαη ην αληηθεέκελν 
ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειΫζηεθαλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ. 
 ΒηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ινγηζκηθνχ-εθαξκνγψλ, λα αλαγξΪθνληαη θαηΪ πεξέπησζε νη 
θσδηθνέ αξηζκνέ ζεηξΪο (serial numbers) ά αδεηψλ ρξάζεο (license numbers) ά θσδηθνέ πειΪηε (customer 
numbers) απφ ηελ αληέζηνηρε βΪζε πειαηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηά. 
 ηα παξαζηαηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη εκθαλά θαη δηαρσξέζηκα ηα ηκάκαηα ησλ δαπαλψλ πνπ 
εκπέπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ. Βπέζεο, ζα πξΫπεη λα εέλαη εκθαλεέο ά λα κπνξνχλ λα 
εμαρζνχλ ζαθψο νη θαζαξΫο αμέεο ρσξέο ΦΠΏ. 
  Γηα φιεο ηηο πιεξσκΫο ηεο επηρεέξεζεο λα ππΪξρνπλ εμνθιεηηθΫο απνδεέμεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο. 
 Οη δηθαηνχρνη νθεέινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ θψδηθα ΐηβιέσλ θαη ηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ηελ 
ινγηζηηθά παξαθνινχζεζε ησλ πξΪμεσλ.  
 Οη δηθαηνχρνη νθεέινπλ λα εγγξΪθνπλ  ππνρξεσηηθΪ ζην κεηξψν παγέσλ ηνλ απνθηνχκελν 
εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηηο εξγαζέεο γηα ηηο δαπΪλεο ησλ θηεξηαθψλ επεκβΪζεσλ θαη 
εγθαηαζηΪζεσλ. 
 Οη δηθαηνχρνη ζα πξΫπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαηΪ ηΫηνηνλ ηξφπν, 
ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε επαξθάο δηαδξνκά ειΫγρνπ (λα εέλαη ζαθάο θαη δηαρσξέζηκε θΪζε δαπΪλε κΫρξη 
επηπΫδνπ Καηεγνξέαο Ααπαλψλ γηα θΪζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ πιεπξΪο πξνκεζεπηψλ). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΙΙΙ 
ΘΔΜΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ 
 
Θεζκηθφ Πιαέζην- ΚαλνληζηηθΪ Κεέκελα 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1083/2006. 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1080/2006. 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1828/2006. 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1081/2006 

 Καλνληζκφο (ΒΚ) 1998/2006 (εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο). 

 Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο ηεο Β.Β 2004 /C/244/02  

 Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο ζρεηηθΪ µε ηηο ΚξαηηθΫο Βληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ Υαξαθηάξα 2007-2013. 

 Ν. 3614/07  (ΦΒΚ 267Ώ) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν.3840/2010 (ΦΒΚ 153Ώ), 

 χζηεκα Αηαρεέξηζεο θαη ΒιΫγρνπ πξΪμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΙV: 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ  ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

 
Ο ΒΦΒΠΏΒ αλαιακβΪλεη ηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο ηάξεζεο  ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Αηθαηνχρσλ  κεηΪ 
ηελ νινθιάξσζε  ηεο επΫλδπζεο. 
 
Δ δηαδηθαζέα ζα ππνζηεξηρζεέ ειεθηξνληθΪ, κΫζσ εηδηθάο εθαξκνγάο ε νπνέα ζα ζρεδηαζηεέ θαη ζα 
ππνζηεξέδεηαη-ζπληεξεέηαη απφ ηε ΜΟΑ ΏΒ.  
ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγά, κΫζσ θσδηθνχ, ζα Ϋρεη πξφζβαζε θαη ε ΒΤΑ/ΒΠΏΒ θαη ε ΓΓΐ/ΤΠΟΕΏΝ γηα 
παξαθνινχζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζέαο. 
Δ ελ ιφγσ δάισζε ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ απφ 1-6 Ϋσο 30-6 εθΪζηνπ Ϋηνπο 
θαη γηα πΫληε (5) Ϋηε κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο. 
 
Δ δηαδηθαζέα ζα πινπνηεέηαη ζε 7 βάκαηα, σο εμάο: 
 
ΒΖΜΑ 1ν : Δ επηρνξεγνχκελε επηρεέξεζε, κΫζσ ηνπ Ννκέκνπ Βθπξνζψπνπ ά Ϊιινπ πξνο ηνχην 
εμνπζηνδνηεκΫλνπ πξνζψπνπ, ππνβΪιιεη ππνρξεσηηθΪ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνλ  ΒΦΒΠΏΒ  
Τπεχζπλε Αάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνέα ζα δειψλεη φηη δελ Ϋρεη επΫιζεη θακηΪ κεηαβνιά   γηα ηελ 
νπνέα νθεέιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη .  
Οη κεηαβνιΫο  γηα ηηο νπνέεο πξΫπεη  λα ελεκεξψζεη  αθνξνχλ: 

 ηε δηαηάξεζε ά κε ηεο επΫλδπζεο        
 ηελ ππΪξρνπζα απαζρφιεζε       
 ηε δηαηάξεζε ζε ηζρχ ηπρφλ αλαγθαέσλ ζεκΪησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θ.η.ι.  
 ηελ ηάξεζε εηδηθψλ φξσλ ηεο Ώπφθαζεο Τπαγσγάο (π.ρ. Μεη. Κεθ. απαζρφιεζε θιπ.) . 
 ηελ ηάξεζε ησλ εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε, 

κΫρξη θαη Ϋλα Ϋηνο απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο. 
 

Δ δάισζε  απηά  ππνβΪιιεηαη  κεηαμχ  1εο  θαη  30εο  Ενπλένπ  εθΪζηνπ Ϋηνπο θαη γηα 5 Ϋηε κεηΪ ηελ 
νινθιάξσζε ηεο επΫλδπζεο.  ΠεξηΫρεη, κε δηαθξηηφ ηξφπν, ηα θξέζηκα ζεκεέα πηζαλψλ αιιαγψλ ζηελ 
επΫλδπζε, θαη ν δηθαηνχρνο ζα ηνπνζεηεέηαη ππνρξεσηηθΪ ζε θαζΫλα απφ ηα ζεκεέα απηΪ, ελψ ζα ηνπ 
παξΫρεηαη θαη Ϋλα πεδέν θεηκΫλνπ, φπνπ ζα εμεγεέ ηπρφλ αιιαγΫο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιάο 
ζπλεκκΫλσλ εγγξΪθσλ-δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
ΒΖΜΑ 2ν : Έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα γηα ηελ κε ππνβνιά δειψζεσλ απφ ππφρξενπο.  
Δ ελεκΫξσζε ζα γέλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηΪ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο (30 Ενπλένπ) 
κε ζρεηηθφ κάλπκα-ιέζηα ζηνλ ππνινγηζηά ηνπ αξκφδηνπ ρεηξηζηά. 
 
ΒΖΜΑ 3ν : Έγγξαθε ά ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα  κε ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ ππΫβαιαλ δάισζε, κε ηελ 
νπνέα ζα ηέζεηαη ξεηά πξνζεζκέα γηα ππνβνιά (π.ρ. 10 εκεξψλ) θαη πξνεηδνπνέεζε γηα Ϋληαμε ησλ 
επηρεηξάζεσλ απηψλ ζε ζχζηεκα ηαθηηθνχ επηηφπηνπ Ϋιεγρνπ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. 
 
ΒΖΜΑ 4ν : Βπηηφπηνο Ϋιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο – Έθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο 
ειΫγρνπ. 
 
ΒΖΜΑ 5ν : χληαμε Ϋθζεζεο ειΫγρνπ θαη επηβνιά «πνηλάο» ζηηο πεξηπηψζεηο επηβεβαέσζεο κε ηάξεζεο 
ησλ ππνρξεψζεσλ, ε νπνέα δχλαηαη λα εέλαη επηζηξνθά εληφθσο ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο ιεθζεέζαο 
επηρνξάγεζεο κε φξνπο πνπ ζα θαζνξέδνληαη ζηελ απφθαζε επηβνιάο «πνηλάο», θαηφπηλ ζρεηηθάο 
εηζάγεζεο ηεο Βπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο.  
 
ΒΖΜΑ 6ν : Αεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο ά/θαη επηηφπηνο Ϋιεγρνο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ππΫβαιαλ 
Αάισζε.  
Δ ππεξεζέα παξαθνινχζεζεο ζα ειΫγρεη ην αμηφπηζην ηεο Τπεχζπλεο Αάισζεο, κΫζσ ησλ θΪησζη 
παξαζηαηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκέδεη ε ειεγρφκελε επηρεέξεζε : 
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 Μεραλνγξαθηθφ δειηέν νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ επηρεηξάζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Έληππν Β3) 
 Οξηζηηθά Αάισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (Ϋληππν Β7), φπνπ πξνβιΫπεηαη απαζρφιεζε 

σο ζηφρνο δηαηάξεζεο 
 ΒλεκεξσκΫλν Μεηξψν Παγέσλ (ζειέδα παγέσλ επΫλδπζεο) φπνπ ζα αλαγξΪθνληαη θαη απιΪ 

ζηνηρεέα ιεηηνπξγέαο ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. εκΫξεο ιεηη. ην παξειζφλ Ϋηνο, πνζφηεηεο παξαγσγάο 
ε επεμεξγαζέαο θιπ. ). 

 Ώληέγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ (επηθαηξνπνηεκΫλα) πνπ ρξεκαηνδνηάζεθαλ 
 Αειηέν ΐηνκεραληθάο Κέλεζεο (ΑΐΚ), απφ επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιέα 3εο θαηεγνξέαο 

(Ν.858/1979). πκπιεξψλεηαη θαη ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα 
παξαθνινχζεζεο. 

 Άιια ζηνηρεέα. 
 
ΒΖΜΑ 7ν Αεηγκαηνιεπηηθφο επηηφπηνο Ϋιεγρνο ζε ζηαζκηζκΫλν δεέγκα επηρεηξάζεσλ πνπ ππΫβαιαλ  
Αάισζε.  
Δ ζηΪζκηζε γέλεηαη κε βΪζε ηελ αξρά φηη ν αξηζκφο ησλ επηηφπηα ειεγρφκελσλ επελδχζεσλ ζα εέλαη ηεο 
ηΪμεσο ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ πνπ ειΫγρζεθαλ δηνηθεηηθΪ. (θαηΪ θαλφλα, νη επηρεηξάζεηο 
απηΫο δε ζα ζπκπέπηνπλ κε φζεο ππΫζηεζαλ δηνηθεηηθφ Ϋιεγρν). 
 
ΒΪλ απφ ηνπο Ϋιεγρνπο πξνθχςνπλ απνθιέζεηο, ε ππεξεζέα παξαθνινχζεζεο δχλαηαη λα πξνβεέ ζε: 

 πζηΪζεηο ζπκκφξθσζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα  
 Βλεξγνπνέεζε δηαδηθαζέαο επηζηξνθάο κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρνξάγεζεο, κε φξνπο πνπ 

ζα θαζνξέδνληαη ζηε ζρεηηθά απφθαζε. 
 
 
ΜνληΫιν δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ Ϋιεγρσλ  

Ώξηζκφο 
Βπηρεηξάζεσλ 

ΠξΪμεο 

% δηνηθεηηθΪ 
ειεγρφκελσλ 
επηρεηξάζεσλ  

Ώξηζκφο 
δηνηθεηηθΪ 

ειεγρφκελσλ 
επηρεηξάζεσλ - 

(max) 

(%) επηηφπηα 
ειεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ(σο 
πνζνζηφ απηψλ πνπ 

ειΫγρζεθαλ 
δηνηθεηηθΪ)  

Ώξηζκφο 
Βιεγρφκελσλ 

επηρεηξάζεσλ – 
επηηφπηα (Min) 

0-1000 20% 0-200 
30% 

0-60 

1001 – 5000 10% +400  +120 

ΤΝΟΛΟ 600  180 
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ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 
          

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΜΑ ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ Λ.Λακπξηαλίδνπ 40 66100 25210 255160 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΖΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ Αγ. Αζαλάζηνο   66300 25210 69555 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΔΓ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ Μ. Αιεμάλδξνπ 7 & Κ. Νηαή 7 66100 25210 20650 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΡΟΟΣΑΝΖ 
ΓΖΜΟ 

ΠΡΟΟΣΑΝΖ 
Πι.Γεκνθξαηίαο   66200 25220 22225 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
Λ.Γεκνθξαηίαο 307 68100 22510 35848 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 
ΓΖΜΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
Λ. Γεκνθξαηίαο 158 68100 25510 80290 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 
ΓΖΜΟ 

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 
Δι. Βεληδέινπ 89 68300 25530 26721 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΟ Πι. Γαζείνπ 18 68200 25520 27875 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΤΦΛΗ ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ Δι. Βεληδέινπ 5 68400 25540 23180 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΔΡΔ ΓΖΜΟ ΦΔΡΧΝ 50νπ πληάγκαηνο 7 68500 25550 24650 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Οκνλνίαο  50 65403 2510 833964 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΒΑΛΑ ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Γαγθιή  6 & Φηιηθήο Δηαηξίαο 6 65403 2510 622420 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΞΑΝΘΖ ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 1 67100 25410 72878 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥV: ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΑΙΡΧΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΙΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ   ΖΜΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΙΥΤΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΞΑΝΘΖ ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ ΒΑ. ΚΧΝ/ΝΟΤ  1 67100 25410 83650 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΡΓΧΝ ΣΖΡΗΞΖ ΜΜΔ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Απνζηόινπ νύδνπ 14 69100 2531035916 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 2Β 69100 25310 22831 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Καβείξσλ 12 69100 25310 81476 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΦΗΑ ΒΔΜΠΟΤ ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΟΦΗΑ ΒΔΜΠΟΤ 4 69100 25310 83767 

            

ΑΣΣΗΚΖ 
          

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ Βαιασξίηνπ 4 10671 2103620242 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ Αθαδεκίαο 7 10671 210 3604815 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ Οκήξνπ 8 10564 210 3257010 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ Λ. Παλαγή Σζαιδάξε 17 & Γεκεηξαθνπνύινπ 2   12134 210 5788150 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΤΓΓΡΟΤ ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Λ. πγγξνύ 246 & Γαβάθε   17672 210 9538040 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΗΓΑΛΔΧ ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ Ηεξά Οδόο 265 & Μεγ. Αιεμάλδξνπ   12244 210 5316203 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ νθ. Βεληδέινπ  103 16343 210 9948002 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΛΗΟΝ 
ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ (ΝΔΧΝ 

ΛΗΟΗΧΝ) 
Ηδνκελέσο 74 & Πνιπθίκνπ   13122 210 2696260 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΔΝΣΡΗΚΟ (ΥΟΛΑΡΓΟ) ΓΖΜΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 290 15562 210 6596401 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 
ΓΖΜΟ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 
Γ. Παπαλδξένπ 100 & Παπαδηακάληε 40   14452 210 2853710 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- Π. ΦΑΛΖΡΟ 
ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ 

ΦΑΛΖΡΟΤ 
Αγ. Αιεμάλδξνπ 8 & Ίξηδνο 2   17561 2109858480 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
Υαιαλδξίνπ 6Α 6Α 15343 2106018041 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΘΖΝΧΝ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ Λ. πγγξνύ 68 11742 210 3389540 
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ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ Δζλ. Μαθαξίνπ 66 & Κύπξνπ 2 66 12132 2105785621 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΝΟΗΞΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΑΝΟΗΞΔΧ 

Λ. Μαξαζώλνο 58 & Αγ. Αζαλαζίνπ    14569 210 8004010 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΟΡΧΠΗΟΤ ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ Βαζ. Κσλ/λνπ 99 19400 210 6620990 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 
ΓΖΜΟ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
28εο Οθησβξίνπ 28 19300 210 5577240 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
Γεκ. Ληάθνπ 3 19300 2105570013 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Λνπδνβίθνπ 1 Πιαηεία Οδεζζνύ 1 18531 210 4177241 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Ναπαξίλνπ 1 & Λνπδνβίθνπ, Πι. Οδεζζνύ 1 18531 210 4227920 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Πι. Ηππνδακείαο 6 18531 210 4100450 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Αθηή Μηανύιε 21 18535 210 4100066 

            

ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 
          

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ   Κνπληνπξηώηε 19 83100 22730 87975 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 
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ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΗΟΤ ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ Φηι. Αξγέληε 8 82100 22710 44330 

            

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
          

ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΗΣΧΛΟΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ Παπαζηξάηνπ 53 30100 26410 74500 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΓΡΗΝΗΟ ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΒΟΣΖ 15 30100 26410 39620 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Μηραιαθνπνύινπ 58 26221 2610 622714 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Μηραιαθνπνύινπ 58 26221 2610 277779 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ ΓΖΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Πιαηεία Ζξώσλ θαη 28εο Οθησβξίνπ 1   27100 26210 36895 

            

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
          

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Δκκαλνπήι Παππά 7 51100 24620 85501 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΖ 
ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Κ. Σαιηαδνύξε θαη Φαξδπθάκπνπ   51100 2462087014 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μεηξνπόιεσο 60 52100 24670 26926 
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ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ) ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ Φνλ-Καξαγηάλλε 1 50100 24610 24022 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ Ησάλλνπ Φαξκάθε 3 50100 24610 41693 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΑΗΑΝΖ 
ΓΖΜΟ ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ Κεληξηθή Πιαηεία   50004 24610 98 288 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σν. Π.Δ.- ΤΠΟΚ- 

ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 

ΓΖΜΟ 

ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 
Βαζ. νθίαο 22 50200 24630 82005 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΣΟΝΣΕΑ 
ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ Σζόληδα 3 50100 24610 42174 

ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ Μεγαξόβνπ 19 53100 23850 22334 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ σν. Π.Δ.- ΤΠΟΚ- 

ΦΛΧΡΗΝΑ 
ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ Ν. Υάζνπ 10 & . Γξαγνύκε 10 53100 2385022153 

            

ΖΠΔΗΡΟ 
          

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΣΑ ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ Κ. ΑΗΣΧΛΟΤ ΚΑΗ ΠΡΗΟΒΟΛΟΤ   47100 26810 28728 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΣΑ ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ Β. ΚΧΝ/ΝΟΤ ΓΡΗΜΠΟΒΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΤΚΟΤ   47100 26810 21307 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 
ΓΖΜΟ 

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ 
Κπξά Βαζηιηθήο 13 46100 26650 29482 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ.-ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 
ΓΖΜΟ 
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΖ 

ΔΘ.Αληηζηάζεσο  52 46100 2665028165 
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ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Υαξηιάνπ Σξηθνύπε & Οπι. Πνπηέηζε 14   45333 26510 22389 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Αβέξσθ 12 45221 26510 59000 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- ΑΝΑΣΟΛΖ ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΖ Γ΄ επηεκβξίνπ 7β 45221 26510 83818 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ.- Λ. ΓΡΑΜΜΟΤ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Λ. Γξάκκνπ  49Β 45332 2651033281 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

(ΓΟΤΡΟΤΣΖ) 
ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Λ. Παλεπηζηεκίνπ   45332 26510 45466 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- ΠΤΡΗΝΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Ππξζηλέιια 1 45332 26510 83110 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΡΔΒΔΕΖ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ Γσδώλεο 47 48100 26820 61609 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ -ΤΠΟΚ- ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ Λ. Δηξήλεο & Μπηδαλίνπ 23 (Παιαηό ΚΣΔΛ)   48100 26820 60285 

            

ΘΔΑΛΗΑ 
          

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΓΗΣΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Νηθεηαξά 1 & Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 1 43100 2441041430 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Παπαθπξίηζε 4 43200 2444024600 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ σν. Π.Δ. ΓΖΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Σαιηαδνύξνπ & Κνινθνηξώλε   43100 24410 40099 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΑΡΗΑ ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΕΖ 58 & Κ. ΟΤΣΟΤ   41222 2410 549160 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ Βεληδέινπ 167 & Κεληαύξσλ   41222 2410 251088 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΖΡΧΧΝ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 16 & Αλδξ. Δκπεηξίθνπ1   41334 2410 669112 
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ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ Δ.Π. ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Δι. Βεληδέινπ 4 & Ηάζσλνο 4 38221 2421076894 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΟΛΟ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Ηώιθνπ 19 & σθξάηνπο(ΔΛ.Βεληδέινπ) 19 38221 24210 76461 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. (ΒΟΛΟΤ) ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Γεκεηξηάδνο 1Α & Ξελνθώληνο   38333 24210 76674 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΟΛΟΤ 

(ΗΧΛΚΟΤ) 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Ησιθνύ 2 & Αξγνλαπηώλ 2   2421440951 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Α.Δ. ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Βαζίιε Σζηηζάλε 31 43100 2431351557 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Αζθπιεπηνύ  3 42100 24310 75017 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΑΚΛΖΠΗΟΤ- ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Αζθιεπηνύ & Αξηζηείδνπ Παππά   42100 24310 21427 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΔΛΑΣΖ ΓΖΜΟ ΑΗΘΖΚΧΝ Αγξάθσλ & Καξατζθάθε   42032 24340 71727 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΓΖΜΟ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Πι. Ρήγα Φεξαίνπ   42200 24320 24416 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΗΑΟΤΛΖ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Μηανύιε 3 42100 24310 76100 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Καξατζθάθε  29 42031 24330 23100 

            

ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 
          

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΗΧΝ Λνκβάξδνπ 20 29100 26950 41940 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ Αξηζηνηέινπο 2 θαη Καπνδηζηξίνπ 2 49100 26610 39813 
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ 2ν Υηι. Δ.Ο. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΗΣΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ   49100 26610 29100 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ & ΗΘΑΚΖ ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ Λ. Βεξγσηή  131 28100 26710 24959 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ Ησάλλνπ Μειά 112 & Μεηξνπόιεσο 1   31100 26450 22381 

            

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
          

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ Κεληξηθήο 3 59100 23310 25470 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΡΟΗΑ ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ ΠΗΔΡΡΗΧΝ 79 & ΖΦΑΗΣΟΤ 79 59100 23310 74710 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΖΜΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Οηθηζκόο Λήδα – Μαξία, Κηίξην Δξκήο, 6ν ΥΛΜ 

Υαξηιάνπ Θέξκεο 
  57001 2310480000 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΘΔ/ΚΖ 
ΓΖΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Πνιπηερλείνπ  27-29 54626 2310 385600 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Δζλ. Αληηζηάζεσο 95 55134 2310 384400 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 
ΓΖΜΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 4 54625 2310 253140 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 
ΓΖΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 171 54229 2310 312150 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 277 54628 2310 567885 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ 
ΓΖΜΟ 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 
ΛΑΓΚΑΓΑ 301 56430 2310 588750 
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ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΗΛΚΗ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ ηελεκάρνπ 2 61100 23410 24580 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΔΓΔΑ 25εο Μαξηίνπ 13 58200 23810 26555 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 28εο Οθησβξίνπ 9 60100 23510 23211 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ Δζληθήο Αληίζηαζεο 5 60100 23510 30996 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 
ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ 

ΟΛΤΜΠΟΤ 
Ησάλλε Μεηαμά (Πιαηεία)   60063 23520-33350 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΧΝ ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ Κσζηνπνύινπ 2 62122 23210 99730 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΔΡΡΧΝ Βαζ. Βαζηιείνπ & Ν. Πιαζηήξα   62121 23210 98050 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΡΡΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ- ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ & ΜΑΡΣΗΟΤ ΓΧΝΗΑ   62400 23250 25040 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ Νηθεθόξνπ Φσθά 3 63100 23710 24200 
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ΚΡΖΣΖ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κνξσλαίνπ 9 71202 2810 247033 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΡΗΞΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΚΡΖΣΖ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γηακαιάθε 50 & νθνθιή Βεληδέινπ 50 71202 2810302400 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 62 ΜΑΡΣΤΡΧΝ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 62 Μαξηύξσλ 54 713 04 2810 264020 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 
Αγία Βαξβάξα   700 03 28940 29100 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 
ΓΖΜΟ 
ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Δι. Βεληδέινπ & Καδαληδάθε   703 00 28910 25000 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΥΑΝΧΝ ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΧΝ Κεληξηθή Πιαηεία Αξραλώλ   701 00 2810 753220 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΖΜΗΟΤ ΓΖΜΟ ΚΟΦΗΝΑ Αζήκη Μνλνθαηζίνπ   700 16 28930 33000 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΔΝΗΕΔΛΗΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λ. Κλσζνύ   713 06 2810 235662 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΒΗΑΝΝΟΤ ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ Κεληξηθή Οδόο Βηάλλνπ    700 04 28950 23000 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΑΕΗΟΤ ΓΖΜΟ ΓΑΕΗΟΤ Δι. Βεληδέινπ 227 714 14 2810 372150 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΔΡΓΔΡΖ ΓΖΜΟ ΡΟΤΒΑ 25 Μαξηύξσλ 78 700 03 28940 42200 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΡΣΤΝΑ ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΑ Άγηνη Γέθα   700 12 28920 32200 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΤΒΧΝ ΓΖΜΟ ΓΟΤΒΧΝ Κόκβνο Γνπβώλ   700 14 28970 43340 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΜΠΑΡΟΤ ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ Έκπαξνο Ζξαθιείνπ (εληόο Αγξ.πλεηαηξηζκνύ)   703 00 28950 41166 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΔΠΗΚΟΠΖ 

(ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ) 
ΓΖΜΟ ΔΠΗΚΟΠΖ Δπηζθνπή Ζξαθιείνπ   700 08 2810 772300 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΕΑΡΟΤ ΓΖΜΟ ΕΑΡΟΤ Εαξόο   700 02 28940 32200 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΔΡΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ηξπκώλνο & Πεινπνλλήζνπ   713 05 2810 373730 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΘΡΑΦΑΝΟΤ ΓΖΜΟ ΘΡΑΦΑΝΟΤ Θξαςαλό Καζηειιίνπ (εληόο αγξνη. πλεηαηξ.)   700 06 28910 41858 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΚΑΡΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λ. Ηθάξνπ 5 713 06 2810 338800 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΛΛΗΟΤ Λ. Καιέξγε & Κόξαθα   700 06 28910 33010 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΟΜΧΝ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Κόζκσλ 12 712 01 2810 334840 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. 

ΚΝΧΟΤ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λ. Κλσζνύ 205 714 09 2810 361720 
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ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. Λ. 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λ. Καινθαηξηλνύ 195 712 01 2810 247600 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ. ΜΑΛΗΧΝ ΓΖΜΟ ΜΑΛΗΧΝ Δι. Βεληδέινπ 161 700 07 28970 29930 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ ΓΖΜΟ ΜΟΗΡΧΝ 25εο Μαξηίνπ 98 704 00 28920 27630 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑ 

ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

ΓΖΜΟ ΝΔΑ 

ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 
Ζξνδόηνπ 146 716 01 2810 302350 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Παπαλαζηαζίνπ 129 713 06 2810 361490 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ. Παπαλδξένπ 28 713 06 2810 335060 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΣΔΛΧΝ  ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Οιύκπνπ 97 & όισλνο 97 713 07 2810 361700 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΔΕΧΝ 
ΓΖΜΟ ΝΗΚΟΤ 

ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 
Γεκνθξαηίαο 7 701 00 2810 744000 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟ ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ Πύξγνο Μνλνθαηζίνπ   700 10 28930 29010 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ Λεσθ. Κόθθηλνπ Πύξγνπ   702 00 28920 54010 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ Δι. Βεληδέινπ 116 700 14 28970 29170 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 25Ζ ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 25εο Απγνύζηνπ 19 712 02 2810 302370 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 
ΓΖΜΟ 

ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 
Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 1 703 00 28910 25080 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. 62 

ΜΑΡΣΤΡΧΝ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λεσθ. 62 Μαξηύξσλ 105 713 04 2810 264320 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΗΚΑΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΝΔΑ 

ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 
Λεσθ. Ηθάξνπ 75 716 01 2810 247340 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΧΦ. ΚΝΧΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λεσθ. Κλσζζνύ 212 714 09 2810 215000 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΗΡΧΝ ΓΖΜΟ ΜΟΗΡΧΝ 25εο Μαξηίνπ   704 00 28920 27780 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ Λεσθ. Κόθθηλνπ Πύξγνπ 30 702 00 28920 54030 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ Γεκνθξαηίαο 19 700 14 28970 26060 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
Αθηή Κνύλδνπξνπ 17 721 00 28410 22231 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

(Βενιζέλοσ) 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
νθ. Βεληδέινπ 9 & Μει. Μεηαμάθε   721 00 28410 90420 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ Λαζζέλνπο 39 722 00 28420 90440 
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ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΣΑΝΟΤ  ΓΖΜΟ ΗΣΑΝΟΤ Παιαίθαζηξν   723 00 28430 29250 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΡΗΣΑ 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
ΚΡΗΣΑ   720 51 28410 91140 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΛΔΤΚΖ ΓΖΜΟ ΛΔΤΚΖ Κεληξηθή Πιαηεία Είξνπ   720 59 28430 91290 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ 
ΓΖΜΟ ΜΑΚΡΤ 

ΓΗΑΛΟΤ 
Μαθξύο Γηαιόο   720 55 28430 29590 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΝΔΑΠΟΛΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ Δζληθήο Αληίζηαζεο 1 724 00 28410 90890 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

Σδεξκηάδν   720 52 28440 89080 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ ΓΖΜΟ ΖΣΔΗΑ Δι. Βεληδέινπ 6 β 72300 28430 29850 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

(Κούνδοσροσ) 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
Ρνύζνπ Κνύλδνπξνπ 58 721 00 28410 91480 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ Γεκνθξαηίαο 33 722 00 28420 90450 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΖΣΔΗΑ ΓΖΜΟ ΖΣΔΗΑ Παλαγνύιε 2 & Γεκνθξαηίαο 5 723 00 28430 29940 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Δκκαλνπήι Πνξηάιηνπ 23 741 00 28310 55604 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Δκκ. Πνξηάιηνπ 28 741 00 28310 21760 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 
Πέξακα   740 52 28340 20700 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Ν. Καδαληδάθε 5 741 00 28310 21810 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ - Λ. 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ 
ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Λ. Κνπληνπξηώηνπ 75 741 00 28310 21035 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

(ΜΤΗΡΗΧΝ) 
ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Παηξηάξρνπ Αζελαγόξα & Πηθαηώξνπ 2 741 00 28310 21980 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΧΝ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Δι. Βεληδέινπ 4 73104 2821045349 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ Δι. Βεληδέινπ 102 731 00 28210 49310 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΖ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Αλαγλώζηνπ Γνγνλή 54 731 35 28210 36770 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΑΛΤΒΧΝ ΓΖΜΟ ΑΡΜΔΝΧΝ Καιύβεο   730 03 2825083190 
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ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΜΟΤΟΤΡΧΝ ΓΖΜΟ ΜΟΤΟΤΡΧΝ Αιηθηαλόο   730 05 2821036960 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΥΑΝΗΧΝ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Α. Παπαλδξένπ  12-14 731 34 2821047010 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΑΛΗΚΗΑΝΟΤ ΓΖΜΟ ΜΟΤΟΤΡΧΝ Αιηθηαλόο (Κόκβνο θηλέ - Βαηόιαθνπ)   730 05 28210 83520 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 
ΓΖΜΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΔΧ 

Βξύζζεο   730 07 28250 83050 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΥΑΝΗΧΝ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Δι Βεληδέινπ 28-32 731 32 28210 25500 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΗΑΜΟΤ ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ Ζξ.Πνιπηερλείνπ Κίζζακνο   734 00 28220 83350 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΚΟΛΤΜΒΑΡΗ 
ΓΖΜΟ 

ΚΟΛΤΜΒΑΡΗΟΤ 
Κνιπκβάξη   730 06 28240 83390 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΟΓΟΤ ΚΗΑΜΟΤ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Κηζζάκνπ 112 731 31 28210 83290 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ ΓΖΜΟ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ Παιαηνρώξα   730 01 28230 83060 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ Πιαηαληάο   730 14 28210 83780 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ Πιάηαλνο Κηζζάκνπ   734 00 2822083150 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ σν. Π.Δ. - ΤΠΟΚ. ΟΤΓΑ ΓΖΜΟ ΟΤΓΑ Πιαηεία νύδαο 38 732 00 28210 23580 

            

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 
          

ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΡΟΓΟΤ 
ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ Πιαηεία Αγ. Αλησλίνπ   85102 22440 29040 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΑΦΑΝΣΟΤ 

ΡΟΓΟΤ 
ΓΖΜΟ ΑΦΑΝΣΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο   85103 22410 52833 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΑΛΤΟΤ 

ΡΟΓΟΤ 
ΓΖΜΟ ΗΑΛΤΟΤ Ζξαθιεηδώλ  1 85101 22410 94350 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΤΘΗΧΝ ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Αι. Γηάθνπ 1 85105 22410 86290 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ Δι. Βεληδέινπ 46 85200 22430 50901 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΚΑΡΓΑΜΑΗΝΑ ΚΧ 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ Γσδεθαλήζνπ & Υάιθεο   85302 22420 91450 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΤ Γεκνθξαηίαο & Αθξνπόιεσο   85700 22450 29040 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΟY ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ Φξπ   85800 22450 42730 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 51 85100 22410 80600 
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ΡΟΓΟΤ 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΧ ΓΖΜΟ ΚΧ Κνξαή & Μεηξνπόιεσο   85300 22420 20280 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΑΡΓΟΤ 

ΡΟΓΟΤ 
ΓΖΜΟ ΛΗΝΓΗΧΝ Λάξδνο   85109 22440 29240 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΔΗΦΧΝ ΓΖΜΟ ΛΔΗΦΧΝ Ληκάλη   85001 22470 41300 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΔΡΟY ΓΖΜΟ ΛΔΡΟΤ Πι. Αγίνπ Νηθνιάνπ   85300 22470 22421 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ-ΝΗΤΡΟΤ ΓΖΜΟ ΝΗΤΡΟΤ Μαλδξάθη - Νίζπξνο   85303 22420 48900 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν.Π.Δ. - ΤΠΟΚ- ΠΑΣΜΟΤ ΓΖΜΟ ΠΑΣΜΟΤ Πιαηεία θάιαο   85500 2247033370 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΡΟΓΟΤ 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ 
ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ Πι. Αθαδεκίαο   85100 22410 38600 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΡΧΝΖ 

ΡΟΓΟΤ 
ΓΖΜΟ ΚΑΜΔΗΡΟΤ νξσλή   85106 22410 98180 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΤΜΖ ΓΖΜΟ ΤΜΖ Αηγηαιόο   85600 22460 71332 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΖΛΟY ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ Ληβάδηα   85002 22460 70704 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ (ΔΣ.Α.Π. 

ΚΤΚΛΑΓΧΝ) 

ΓΖΜΟ 

ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ 
Αγ. Νηθνιάνπ  6 84100 22810 82346 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΜΖΛΟΤ ΓΖΜΟ ΜΖΛΟΤ Καξόδξνκνο   84800 22870 28210 

            

 

 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

          

 

 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ 

          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΤ Κνξίλζνπ 23 Πιαηεία Γεξβελαθίσλ 23 21200 27510 67216 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΝΑΤΠΛΗΟ ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 5 21100 27520 47001 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΓΟ ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΤ Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄ 6   21200 27510 69272 
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ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 25εο Μαξηίνπ θαη Παλόο  21 22100 2710 227141 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΡΗΠΟΛΖ ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 9 & ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ Δ'   22100 2710 221488 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΣΡΗΠΟΛΖ ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 28εο Οθησβξίνπ  23 22100 2710 238287 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ Δξκνύ 2 20100 27410 24464 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΒΟΥΑ Παλαγή Σζαιδάξε 4   20001 27410 50316 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΗΑΣΟΤ ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ Αξάηνπ 5 20200 27420 20972 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ Δξκνύ 3 20100 27410 84477 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν.Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Λ. ΑΘΖΝΧΝ ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ Λεσθ. Αζελώλ 31 31 20100 2741071799 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΟΤΣΡΑ 

ΧΡΑΗΑ ΔΛΔΝΖ 
ΓΖΜΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ Λεσθ. Δπηδαύξνπ   20100 27410 34289 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΝΔΜΔΑ ΓΖΜΟ ΝΔΜΔΑ Λεσθ. Παπαθσλζηαληίλνπ 49 20500 27460 23255 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 

ΓΖΜΟ 

ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 
Παλαγή Σζαιδάξε 33 20401 27430 24145 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΟΦΗΚΟΤ ΓΖΜΟ ΟΛΤΓΔΗΑ νθηθό Κνξηλζίαο   20004 27410 93331 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΥΗΛΗΟΜΟΓΗΟΤ 
ΓΖΜΟ ΣΔΝΔΑ Νηθεηαξά 13 20008 27420 99355 

 

 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ 

          

 

 

ημείο Τποβολής 

Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΓΤΘΔΗΟΤ Ξαλζάθε 3 23200 27330 22279 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν.Π.Δ. - ΤΠΟΚ-ΠΑΡΣΖ ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιόγνπ  57 23100 2731021680 
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ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Πιαηεία 23εο Μαξηίνπ   24100 27210 62200 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΥΡ. ΚΟΤΜΑΝΣΟΤ 2 & ΝΔΓΟΝΣΟ   24100 27210 63730 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΝΔΓΟΝΣΟ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 2   24100 27210 88130 

  

 
 

          

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
          

ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ (ΒΑΔΠΑΔ) ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Γηνηθεηήξην 4νο όξνθνο Φίισλνο  35-39 32100 22613 50322 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -ΘΖΒΑ ΓΖΜΟ ΘΖΒΑΗΧΝ Γίξθεο 20 32200 22620 89630 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ -ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Κνπηζνπεηάινπ 1 32100 22610 28281 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. -ΤΠΟΚ- ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ & ΑΗΥΤΛΟΤ 14 32100 22610 89863 

ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ Οηλόθπηα   32011 22620 53153 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΤΒΟΗΑ ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ Λ. Υατλά 2νο όξνθνο 93 34100 22210 26626 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΒΟΗΑ ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ Βεληδέινπ 12 34100 22210 86452 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΤΒΟΗΑ -ΥΑΛΚΗΓΑ ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ Γνύλα 5 34100 22210 88822 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΛΗΒΔΡΗ ΓΖΜΟ ΣΑΜΗΝΑΗΧΝ Βξάθα 10 34500 22230 29780 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΜΑΡΤΝΘΟ ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΤΝΘΗΧΝ Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 143 34006 22290 39000 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΑΡΔΘΟΤΖ ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ Αξεζνύζεο 245 34100 22210 74570 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΑΗΛΗΚΟ ΓΖΜΟ ΛΖΛΑΝΣΗΧΝ Ησάλλνπ Ρώζνπ 29 34002 22210 55832 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ Βεληδέινπ 12 34100 22210 82200 
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ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΗΣΗΑΗΑ ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ 28εο Οθησβξίνπ 9 34200 22260 56080 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΚΑΡΤΣΟ ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Ησαλ. Κόηζηθα 20 34001 22240 22835 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΑΡΣΑΚΖ 
ΓΖΜΟ ΝΔΑ 
ΑΡΣΑΚΖ 

Δζλ. Αληηζηάζεσο 53 34600 22210 61808 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- Ν. ΣΤΡΑ ΓΖΜΟ ΣΤΡΑΗΧΝ Α΄ Παξαιηαθόο   34015 22240 31710 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ σν. Π.Δ. -ΤΠΟΚ- ΦΑΥΝΑ ΓΖΜΟ ΜΔΑΠΗΧΝ Αβάλησλ 12 34400 22280 25096 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Νηθνιάνπ Σζηακπνύια 5 36100 22370 80036 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Καξατζθάθε 1 36100 2237021307 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ 

ΘΔΑΛΗΑ 
ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ Γ. Γελλεκαηά 15 35100 2231067498 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ Όζσλνο 3 35100 22310 22112 

ΦΘΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ Πιαηεία Διεπζεξίαο 3 35100 22310 67011 

ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ 
          

ημείο Τποβολής Γήμος Γιεύθσνζη Αριθμός ΣΚ Σηλέφωνο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΧΚΗΓΑ ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΖ Γηδνγηάλλνπ 7 33100 22650 28697 

ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΖ Γηδνγηάλλνπ 3 33100 22650 79281 

 
 
 


