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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΝ

Υπουργείο Ανάπτυξης

ΓΓΒ

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και
«Επιχειρηµατικότητα»

ΕΥ∆-ΕΠΑΕ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα»

ΕΑ

Επιτροπή Αξιολόγησης & Παρακολούθησης

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΠ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΕΦ∆

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

∆ικαιούχος

Οι δικαιούχοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς
ή επιχειρήσεις αρµόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων
ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι
δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που
εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια
ενίσχυση.

Πράξη του ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Προκήρυξη (πρόγραµµα) κρατικής ενίσχυσης

Έργο του ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Επένδυση ή επιχειρηµατικό σχέδιο που εκτελεί ο δικαιούχος

∆ηµόσια Επιχορήγηση ή
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση

Αποτελεί το ποσό που καταβάλλεται σαν δηµόσια
συµµετοχή (κοινοτική και εθνική) σε κάθε έργο.

Ιδιωτική συµµετοχή
Ιδία συµµετοχή

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο επενδυτής συνολικά για την
υλοποίηση του έργου. Είναι το άθροισµα ιδίας συµµετοχής
και δανεισµού.
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) ένας
επενδυτής για την υλοποίηση του έργου του
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1. ΣΚΟΠΟΣ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να προετοιµάσουν προτάσεις
για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ» και την έγκριση της
χρηµατοδότησης τους σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ΥΠΑΝ (που πρόκειται να εκδοθεί)
και του παρόντος «Σχεδίου Οδηγού Προγράµµατος» του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις
θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των έργων.
Το Πρόγραµµα «∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ που αποσκοπεί στη Ενίσχυση:
Α) Εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων, για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση του
πεδίου διαπίστευσής τους από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025:2005.
Β) Φορέων Ελέγχου για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους
από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004.
Γ) Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση του πεδίου
διαπίστευσής τους από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998
∆) Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση του πεδίου
διαπίστευσής τους από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2003.
Ε) Φορέων Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση
του πεδίου διαπίστευσής τους από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17021:2006.
Η διαπίστευση, δηλαδή η διαδικασία αναγνώρισης από εξουσιοδοτηµένο φορέα ότι ένας
φορέας ή εργαστήριο έχει την επάρκεια να διεξάγει καθορισµένες δραστηριότητες,
τεκµηριώνει την αξιοπιστία της προσφερόµενης στην κάθε περίπτωση υπηρεσίας. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η αξιοποίηση της διαπίστευσης στην περίπτωση του εργαστηριακού ελέγχου.
Σε αρκετές περιπτώσεις η νοµοθεσία εισάγει την ανάγκη επαρκούς και αξιόπιστης
εργαστηριακής υποδοµής. Αυτό ενδιαφέρει τόσο εκείνους που πρέπει να συµµορφώνονται
(παραγωγοί, κατασκευαστές, έµποροι), όσο και τις αρµόδιες αρχές που επιτηρούν την
εφαρµογή της νοµοθεσίας.
Με τη ∆ιαπίστευση αξιολογείται η τεχνική επάρκεια προσωπικού και υποδοµής για τη
διεξαγωγή καθοριζοµένων στην κάθε περίπτωση δραστηριοτήτων. Το πεδίο εφαρµογής
περιγράφεται σε σχετικό πιστοποιητικό και µπορεί να αποτελεί µικρό µόνο µέρος των
συνολικών δραστηριοτήτων ενός φορέα.
Στη σύγχρονη κοινωνία, η κατανόηση από τον καταναλωτή των δικαιωµάτων του και από τις
αρµόδιες αρχές των υποχρεώσεών τους, δίνει στη διαπίστευση πολύ µεγαλύτερη σηµασία,
καθιστώντας την ένα απαραίτητο εργαλείο στα πλαίσια της ενωµένης Ευρωπαϊκής Αγοράς,
βάσει και του νέου κανονισµού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
«για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εµπορία των προϊόντων». Η λειτουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων και φορέων στηρίζει την
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος (Πράξης) ανέρχεται σε € 24.000.000,00. Ο
προϋπολογισµός αυτός αναλύεται σε € 12.000.000,00 (50%) ∆ηµόσια ∆απάνη και σε €
12.000.000,00 (50%) Ιδιωτική Συµµετοχή.
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
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Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα (τα ποσά
αναφέρονται σε ∆ηµόσια ∆απάνη):
1. Ποσό 8.148.767 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ
Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό
θεµατικής προτεραιότητας 08
«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα
εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας,
την αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση των παραγωγικών
επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και στην γενική ποιοτική
αναβάθµιση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς.
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας
2 που αφορούν την:
• Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς
αγορές µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση
των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
• Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα
υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που
υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό
ανεπίκαιρες µορφές.
2. Ποσό 1.441.408 € από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την
υπ΄αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ,
(CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση
της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» στον κωδικό
θεµατικής προτεραιότητας 08
«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα
εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω
της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και
της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης».
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3
που αφορά την «Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και
στην υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ»
3. Ποσό 655.185 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική
Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» στον
κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα
εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4
που αφορά την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους του
δευτερογενή και του τριτογενή που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα µε
έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και
υπηρεσιών»
4. Ποσό 393.111 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης ( ∆υτική
Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ» στον
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κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα
εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα
συναρτώµενης µε τον τοµέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρµογή της στις
διεθνείς απαιτήσεις.»
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 5
που αφορά την «∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση
της καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων»
5. Ποσό 1.231.748 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το πρόγραµµα
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 08 «Άλλες επενδύσεις σε
επιχειρήσεις». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο (Κορµό παρεµβάσεων)
«Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύσεων που
απαιτούνται»
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας
8 που αφορά την «υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων εφόσον συµβάλλουν
ει δυνατόν άµεσα σε αύξηση των εξαγωγών ή σε µείωση της εισαγωγικής διείσδυσης», την
«¨επιχειρηµατική¨ αξιοποίηση του περιβάλλοντος και σχέδια προώθησης βιώσιµης
Παραγωγής», την «υποκατάσταση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης από την εταιρική
επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων και διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης στους
τοµείς που έως σήµερα λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές και αναβάθµιση και
απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κανονιστικού πλαισίου»
6. Ποσό 129.780 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου που
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO002). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου» στον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Το
πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο «∆υνατότητα επαρκούς διοικητικής κάλυψης
των κατοίκων και επισκεπτών και διαµόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, στους τοµείς που συµβάλλουν στην υλοποίηση του οράµατος της Περιφέρειας,
µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και στη κοινωνία της γνώσης».
Συγχρόνως το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας
6 που αφορά την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στη µεταποίηση, το
εµπόριο, τον τουρισµό και τις υπηρεσίες µε έµφαση στην προώθηση της καινοτοµίας, στην
προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική διαχείριση, στη διαφοροποίηση των
προϊόντων και σε όλες τις πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους».
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ.
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το βασικό εθνικό θεσµικό πλαίσιο, µε βάση το οποίο θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα,
προσδιορίζεται από:
• το Π.∆. 93/97 (ΦΕΚ 92 Α΄), όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει όρους και διαδικασίες
ένταξης και χρηµατοδότησης έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας,
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
• το Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει
• το Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει
• τo N. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως ισχύει
• την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08
(ΦΕΚ 540/Β/27.3.08)
• τον Κανονισµό 765/2008 της 9ης Ιουλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 218)
Ο παρών Οδηγός έχει λάβει υπόψη του :
• τις απαιτήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
• τις απαιτήσεις των έξι προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ & πέντε ΠΕΠ)
• τα κριτήρια διαχωρισµού µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) (βλέπε παράρτηµα IV)
Για τις ενισχύσεις που πρόκειται να χορηγηθούν θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που
ορίζονται από τους σχετικούς µε τα Καθεστώτα Ενίσχυσης κανονισµούς και ειδικότερα, από
τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» (Κανόνας de
minimis), σύµφωνα µε τα οποία, µία επιχείρηση δεν µπορεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από
1.1.2008 έως 31.12.2010 -στο πλαίσιο προγραµµάτων που διέπονται από τον παραπάνω
κανονισµό- να λάβει δηµόσια χρηµατοδότηση άνω των 200.000 ευρώ.
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανόνα de minimis καταγράφονται σε Υπεύθυνη
∆ήλωση οι χορηγηθείσες ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη
επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση προς αξιολόγηση στην παρούσα δράση, θα δηλώσει
εγγράφως, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση, όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στα οποία
ενδεχοµένως συµµετείχε κατά την τελευταία τριετία και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων
που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τον Κανόνα de minimis, για να ελεγχθεί η
συγκεκριµένη απαίτηση.
Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν.
(ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ε. Επιτροπής και οι λοιπές απαιτήσεις των Κανονισµού του Γενικού
Κανονισµού 1083/2006.
Στη γενικότερη φιλοσοφία του προγράµµατος τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη µέτρων για
την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και
υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα
θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε
ειδικές ανάγκες
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3. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦ∆)
Ενδιάµεσος Φορέας για την Πρόσκληση, Αξιολόγηση και Υλοποίηση του προγράµµατος
είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (εφεξής ΓΓΒ) και συγκεκριµένα η ∆/νση
Πολιτικής Ποιότητας (εφεξής ∆ΠΠΟΙΟ) και η ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής (εφεξής
∆ΒΠ).
Η ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας αναλαµβάνει:
• Την έκδοση της προκήρυξης του προγράµµατος
• Την ενηµέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σε όλα τα θέµατα που
σχετίζονται µε το Πρόγραµµα
• Την εκτύπωση και διανοµή του αναγκαίου υλικού
• Την οργάνωση της απαραίτητης υποδοµής και την παραλαβή, ταξινόµηση και
καταχώριση των αιτήσεων
• Τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των απαιτούµενων
δικαιολογητικών
• Την οργάνωση, την υλική και διοικητική υποστήριξη στα αρµόδια όργανα, καθώς και
την όλη εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης
• Την ευθύνη για τη σύνταξη των αποφάσεων ένταξης
• Την ευθύνη για τη σύνταξη των σχετικών συµβάσεων
• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων
• Την ευθύνη για τη σύνταξη των αποφάσεων εγκρίσεων ολοκλήρωσης των έργων
• Την ευθύνη για την σύνταξη αποφάσεων καταβολής χρηµατοδότησης των δικαιούχων
και τη διαβίβαση της µετά των απαιτουµένων δικαιολογητικών στην αρµόδια ∆/νση
Βιοµηχανικής Πολιτικής
• Τη διατήρηση πλήρους Φακέλου του Προγράµµατος για διάστηµα τριών (3) ετών µετά
το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
89 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και οπωσδήποτε για δέκα (10) έτη από την
ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης
• Τη διασφάλιση της τήρησης των δεσµεύσεων του δικαιούχου επενδυτή, µετά την
ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης και επί τρία έτη από την ολοκλήρωση της
πράξης. Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των
δικαιούχων των ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης,
γίνεται είτε µε διοικητική επαλήθευση βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο
δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδοµένων, είτε µε
δειγµατοληπτική επιτόπια επαλήθευση.
Η ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής αναλαµβάνει:
• Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµής των δικαιούχων
• Την ευθύνη για τη σύνταξη των αποφάσεων εκταµίευσης της δηµόσιας
χρηµατοδότησης
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4. ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στη διαδικασία της αξιολόγησης και της υλοποίησης συµµετέχουν τα παρακάτω όργανα :
Επιτροπή Αξιολόγησης & Παρακολούθησης (Ε.Α.)
Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 3 του Π.∆. 93/97, που συστήνεται µε Απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία διενεργεί την αξιολόγηση των προτάσεων και γνωµοδοτεί
προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για ένταξή τους ή µη στο ΕΠΑΝ ΙΙ, παρακολουθεί την
υλοποίηση των προγραµµάτων, εξετάζει θέµατα ερµηνείας του οδηγού, καθώς και κάθε άλλο
θέµα που προκύπτει κατά την υλοποίηση των έργων. Η εισήγηση των θεµάτων προς την Ε.Α.,
γίνεται από στελέχη του ΕΦ∆ Υλοποίησης.
Ειδικές Επιτροπές Υποστήριξης της Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης
Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 4 του Π.∆. 93/97, που συστήνονται µε Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α. (αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
προτάσεων).
Όργανα (Οµάδες) ελέγχου
Επιτροπές ελέγχου και πιστοποίησης της υλοποίησης των έργων, που συγκροτούνται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και λειτουργούν όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του
Π.∆. 93/97.
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5. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης των έργων
στο πρόγραµµα είναι τα παρακάτω:
• Προδηµοσίευση του προγράµµατος, η οποία αποτελεί τον χρόνο έναρξης
επιλεξιµότητας δαπανών. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη νοµικής δέσµευσης για
οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών (π.χ. έκδοση τιµολογίων, δελτίων
αποστολής, προκαταβολές, σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού, έκδοση επιταγής)
• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα µε
σχετική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην οποία επισυνάπτεται και ο παρών
Οδηγός Προγράµµατος
• Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας
• Υποδοχή των προτάσεων, η οποία πραγµατοποιείται από τη ΓΓΒ, ∆ιεύθυνση
Πολιτικής Ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό
• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού
• Ένταξη των προτάσεων µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και σύµφωνα µε τα
πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης - Ανακοίνωση αποτελεσµάτων
• Υπογραφή συµβάσεων ανάµεσα στους ∆ικαιούχους και τη ΓΓΒ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 του Π∆ 93/97 και στον παρόντα Οδηγό
• Παρακολούθηση των συµβάσεων, έλεγχοι – πιστοποιήσεις των επιµέρους έργων και
καταβολές της δηµόσιας επιχορήγησης προς τους ∆ικαιούχους, που θα
πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που
περιγράφονται αναλυτικά στο Π∆ 93/97 και στον παρόντα Οδηγό.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ένταξη των προτάσεων θα διατεθεί σύµφωνα µε τη
γενική κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους σε κάθε περιφέρεια, όπως
αποτυπώνονται στο Άρθρο 1.
Προτάσεις που δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της παραγράφου 10.1 δεν
τυγχάνουν περαιτέρω αξιολόγησης και αποκλείονται από την διαδικασία.
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6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες προς ένταξη επιχειρήσεις, για τη
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, είναι οι εξής:
1. Να λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή αστικής µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.
2. Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
3. Να έχουν συµπληρώσει ένα τουλάχιστο κλεισµένο έτος διαχειριστικής χρήσης.
4. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφόσον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας
Νοµαρχίας ότι δεν απαιτείται
5. Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εµφανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο
έναρξης επιτηδεύµατος της Εφορίας, δραστηριότητα/ες που να είναι συναφείς µε το
αντικείµενο του προγράµµατος (εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, φορείς
Ελέγχου, Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, Φορείς
Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης)
6. Ο µέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι
θετικός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστηµα µικρότερο των 3
ετών λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαθέσιµες χρήσεις)
Επιπλέον όσον αφορά τις προϋποθέσεις συµµετοχής, το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί
δραστηριότητες που εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ,
ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας), όπως αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). Επιχειρήσεις εµπίπτουσες στα κριτήρια αυτά
χρηµατοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο
παρόν Πρόγραµµα επιχείρηση εµπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια ∆ιαχωρισµού, το έργο
απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση επιστρέφεται εντόκως.
Κάθε υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλλει µια µόνο πρόταση για
συµµετοχή στο πρόγραµµα ανά κύκλο αξιολόγησης (βλ. κεφ. 9.2 του παρόντος Οδηγού). Σε
περίπτωση υποβολής από την ίδια επιχείρηση, περισσοτέρων της µιας προτάσεων στον ίδιο
κύκλο αξιολόγησης, οι προτάσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους.

11

7. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων (µη
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης.

Ανώτατο όριο συνολικού
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της
πρότασης
Κατώτατο όριο συνολικού
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της
πρότασης
Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης

∆ραστηριότητα
Εργαστηρίου

∆ραστηριότητα Φορέα

100.000 €

50.000 €

10.000 €
50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού
της πρότασης

Κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης, τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω ανωτάτου ορίου του
συνολικού προϋπολογισµού, γίνεται δεκτή και δεν αποτελεί λόγο µη εξέτασης της πρότασης.
Σε καµία περίπτωση όµως ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το
παραπάνω όριο.
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού
προϋπολογισµού θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική
συµµετοχή αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας
χρηµατοδότησης σε τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της
εκχωρούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του
εγκεκριµένου προγράµµατος.
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8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Εξοπλισµός (έως 70.000,00 €):
Προµήθεια εξοπλισµού για ιχνηλασιµότητα σε πρότυπα µεγέθη (πρότυπα αναφοράς και
πρότυπα υλικά αναφοράς)
Εξοπλισµός επίτευξης απαιτούµενων περιβαλλοντικών συνθηκών
Εξοπλισµός ελέγχου απαιτούµενων περιβαλλοντικών συνθηκών
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2 Λογισµικό (έως 15.000,00 €):
Προµήθεια, παραµετροποίηση και εγκατάσταση λογισµικού για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται :
Λογισµικό στατιστικής επεξεργασίας (π.χ. για υπολογισµό αβεβαιότητας µετρήσεων,
επαναληψιµότητας, πλάνων δειγµατοληψίας κλπ).
Λογισµικό διαχείρισης εγγράφων (data management)
Λογισµικό διαχείρισης αποτελεσµάτων
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3 Υποστηρικτική βιβλιογραφία (έως 5.000,00 €):
∆απάνες αγοράς προτύπων, κατευθυντηρίων εγγράφων/οδηγιών και σχετικών βιβλίων

2. ΑΫΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 ∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών ικανότητας (έως
20.000,00 €)
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2 Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου (έως 3.000 € ανά πρότυπο
αναφοράς)
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Υπηρεσίες συµβούλου & φορέα διαπίστευσης (έως 20.000,00 €):
Υπηρεσίες συµβούλου, αποκλειστικά για την ανάπτυξη του συστήµατος και έως του ποσού
των 12.000 ευρώ. Ο Σύµβουλος πρέπει να πληροί τις «προϋποθέσεις επάρκειας συµβούλου»
που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Υπηρεσίες Φορέα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ή άλλου Ευρωπαϊκού Φορέα ∆ιαπίστευσης σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του Κανονισµού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου).
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
•
∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται
επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν
σε καθεστώς ΦΠΑ
•
∆εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε πριν από την
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
•
Η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται µε
αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσµεύει τη ∆ιοικητική απόφαση
σχετικά µε την έγκριση της πρότασης
•
Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράµµατος πρέπει να
είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις ότι είναι καινούργιος από τους
προµηθευτές)
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•

Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα
παραστατικά τιµολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών αυτών (τιµολόγια/
αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, CMR, αποδείξεις
εξόφλησης, αντίγραφο καταθετηρίων, φωτοτυπία επιταγής, αντίγραφο κίνησης
τραπεζικού λογαριασµού, κλπ). Ειδικά, η εξόφληση τιµολογίων εξωτερικού θα πρέπει να
αποδεικνύεται µε το επιβεβαιωτικό συναλλαγής µεταξύ των τραπεζών (swift).
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9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
9.1 Απαιτούµενα δικαιολογητικά δικαιούχου
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, µαζί µε την αίτηση και το έντυπο υποβολής
πρότασης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. ΦΕΚ δηµοσίευσης σύστασης και τροποποιήσεων που αφορούν σε αλλαγή επωνυµίας,
έδρας και διάρκειας και ΦΕΚ εκπροσώπησης (για ΑΕ και ΕΠΕ). Ιδιωτικό
συµφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων νόµιµα δηµοσιευµένο και υπεύθυνη
δήλωση διαχειριστή περί ισχύος της αναγραφόµενης εταιρικής σύνθεσης (για ΟΕ, ΕΕ
και αστικές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) . Έναρξη επιτηδεύµατος και µεταβολές (για
ατοµικές).
2. Αντίγραφο Ισολογισµών-Αποτελεσµάτων Χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι
υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα τελευταία κλεισµένα τρία έτη διαχειριστικής
χρήσης. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστηµα µικρότερο των 3
ετών υποβάλλονται τα στοιχεία µόνο για τις διαθέσιµες χρήσεις).
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εντύπου Ε3, για τα τελευταία κλεισµένα τρία έτη
διαχειριστικής χρήσης. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστηµα
µικρότερο των 3 ετών υποβάλλονται τα στοιχεία µόνο για τις διαθέσιµες χρήσεις).
4. Αντίγραφα αναλυτικών προσφορών από ένα τουλάχιστον προµηθευτή για τις δαπάνες
που περιλαµβάνονται στην πρόταση. Γίνονται δεκτές και προσφορές, που προκύπτουν
από επίσηµες ιστοσελίδες προµηθευτών (π.χ. για ΕΣΥ∆, ΕΛΟΤ)
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών διαπίστευσης, µαζί µε τα ΕΠΕ∆ τους, στην περίπτωση που
το εργαστήριο ή ο φορέας διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά κατά το χρόνο υποβολής της
πρότασης
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας
που θα βεβαιώνει :
•
Ότι η συγκεκριµένη πρόταση ή µέρος αυτής δεν έχει χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή
υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
Ότι δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του
προγράµµατος. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη νοµικής δέσµευσης για
οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών (π.χ. έκδοση τιµολογίων,
δελτίων αποστολής, προκαταβολές, σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού, έκδοση
επιταγής)
•
Ότι δεν έχει υποβληθεί στο ΕΣΥ∆ ή σε άλλο φορέα διαπίστευσης αίτηση αρχικής
διαπίστευσης ή επέκτασης της διαπίστευσης στα αιτούµενα πρότυπα και
πεδία/κωδικούς έως την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
•
Ότι αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από
τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
•
Ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
είναι αληθή και ακριβή.
•
Ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει ή εφόσον εγκριθεί η πρότασή της δεν θα έχει
λάβει ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (De minimis) που να υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 200.000 €, για τα έτη 2006-2007-2008. Σε περίπτωση που έχουν ληφθεί
µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα επιχορηγήσεις µε τον κανόνα De minimis, να
δηλωθούν τα ποσά επιχορήγησης και το αντίστοιχο πρόγραµµα.
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7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο
της εταιρείας όπου θα δηλώνεται :
1. η µη γεωργική ιδιότητα του επενδυτή
2. ότι δεν αποτελεί µέλος αγροτικής οικογένειας
3. ανήκει ή δεν ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ.(Παράρτηµα V)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι δυνατό, εφόσον απαιτηθεί, να ζητηθούν από
τους αιτούντες πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείται το δικαίωµα διασταύρωσης και ελέγχου της ακρίβειας των
υποβαλλόµενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την υποβολή της πρότασης.
Σηµείωση 1 : Στη περίπτωση που το από το δικαιολογητικό (αριθµός 7 ανωτέρω) προκύπτει ότι η επιχείρηση
ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ (Παράρτηµα V) τότε η εξέταση θα προχωρά στο κλαδικό κριτήριο και στο κριτήριο
του προϋπολογισµού (βλέπε Παράρτηµα ΙV).

9.2 Απαιτούµενα δικαιολογητικά Συµβούλου
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της επάρκειας του Συµβούλου
περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ

9.3 Υποβολή Φακέλων υποψηφιότητας
Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΒ συνεχώς από την ηµεροµηνία ενάρξεως του
προγράµµατος, δηλ. από 15-10-2009, µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Υποβολή
προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους, που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη
των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι :
• από 15 Νοεµβρίου έως 15 Ιανουαρίου του εποµένου έτους
• από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου
Μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης η ΓΓΒ θα ανακοινώνει τον εναποµείναντα διαθέσιµο
προϋπολογισµό ανά περιφέρεια.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: «Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα µε την
ένδειξη: “∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ”».
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρως συµπληρωµένα τα παρακάτω:
• Το έντυπο αίτησης (βλ. παράρτηµα Ι)
• Το έντυπο υποβολής πρότασης (βλ. παράρτηµα ΙΙ)
• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δικαιούχου µε τη σειρά που περιγράφονται στην
Παράγραφο 9.1.
• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµβούλου µε τη σειρά που περιγράφονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ
Κάθε πρόταση υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο και τα περιεχόµενά της, εκτός από την
έντυπη µορφή, υποβάλλονται και σε CD ως αρχεία Microsoft Word. Στο εξωτερικό µέρος του
φακέλου επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης, το οποίο και πρωτοκολλείται.
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Τόσο το έντυπο αίτησης, όσο και το έντυπο υποβολής της πρότασης υπογράφονται και
σφραγίζονται από νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αξιολόγησης και ένταξης
προτάσεων και εφόσον υπάρξει επόµενος κύκλος είναι πιθανόν να απαιτηθεί ηλεκτρονική
υποβολή των προτάσεων.
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10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων περιλαµβάνει δύο στάδια : τον έλεγχο της επιλεξιµότητας των υποβληθεισών προτάσεων και την κυρίως
αξιολόγηση και βαθµολόγηση αυτών.

10.1 Έλεγχος επιλεξιµότητας πρότασης
Ο έλεγχος της επιλεξιµότητας έχει ως στόχο να εξεταστεί κατ’ αρχήν αν η υποβληθείσα πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής που
περιγράφονται στο κεφ. 6 του παρόντος οδηγού, οι οποίες αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο κεφ. 9.1. Ο έλεγχος
επιλεξιµότητας γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα 10.1, που ακολουθεί.
10.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

1

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
(παράγραφος 9.3 και κεφ. 6 του
Οδηγού)

2

Συµπλήρωση αίτησης & εντύπου
υποβολής πρότασης (Παραρτήµατα
Ι & ΙΙ οδηγού)
Λειτουργία µε έδρα στην Ελλάδα µε
µορφή ατοµικής επιχείρησης ή ΟΕ ή
ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ ή αστικής εταιρείας
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3

Περιγραφή – Έλεγχος ∆ικαιολογητικού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρατηρήσεις

Εµπρόθεσµη υποβολή. Υποβολή µιας µόνο
πρότασης από την επιχείρηση. Έντυπο
υποβολής της πρότασης και δικαιολογητικά σε
σφραγισµένο φάκελο. Έντυπο αίτησης εκτός
φακέλου. CD πρότασης.
Συµπληρωµένο Έντυπο αίτησης
Συµπληρωµένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης
ΑΕ, ΕΠΕ: ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης σύστασης και
τροποποιήσεων που αφορούν σε αλλαγή
επωνυµίας, έδρας και διάρκειας, ΦΕΚ
εκπροσώπησης
ΟΕ, ΕΕ: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης και
τυχόν τροποποιήσεων νόµιµα δηµοσιευµένο και
υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή περί ισχύος της
αναγραφόµενης εταιρικής σύνθεσης.
Ατοµικές: Έναρξη επιτηδεύµατος και
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4

5
6

7

8
9

10

µεταβολές.
Αστικές µη κερδοσκοπικές : καταστατικό και
έναρξη επιτηδεύµατος
Έναρξη λειτουργίας έως 31-12-2007 Έναρξη επιτηδεύµατος ή φορολογική δήλωση
(§ 6.3 του Οδηγού)
τελευταίας χρήσης (για τον πρώτο κύκλο:
χρήση 2008)
Ύπαρξη άδειας λειτουργίας (& 6.4 Άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της οικείας
του Οδηγού)
Νοµαρχίας ότι δεν απαιτείται
∆ραστηριότητα συναφής µε το
Καταστατικό επιχείρησης ή ιδιωτικό
αντικείµενο του προγράµµατος (§
συµφωνητικό σύστασης ή βεβαίωση έναρξης
6.5 του Οδηγού)
επιτηδεύµατος και µεταβολών από την οικεία
∆ΟΥ ή Έντυπο Ε3
Μ.Ο. κερδοφορίας της τελευταίας Για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας,
3ετίας > 0 (§ 6.6 του Οδηγού)
δηµοσιευµένοι ή επικυρωµένοι ισολογισµοί
Κριτήριο αξιολόγησης
τελευταίας τριετίας (για τον πρώτο κύκλο:
χρήσεις 2006, 2007, 2008)
Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων τελευταίας
τριετίας (για τον πρώτο κύκλο: χρήσεις 2006,
2007, 2008)
Έντυπο Ε3 ετών τελευταίας τριετίας (για τον
πρώτο κύκλο: χρήσεις 2006, 2007, 2008)
Προσφορές προµηθευτών (§ 9.1.4
Αναλυτικές προσφορές, µεταφρασµένες όπου
του Οδηγού)
απαιτείται.
Ειδικές προϋποθέσεις (§ 9.1.5 του
Αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού
Οδηγού) - µόνο για επεκτάσεις της
διαπίστευσης συνοδευόµενο από το ΕΠΕ∆
διαπίστευσης
Ειδικές προϋποθέσεις (§ 9.1.6 του
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
Οδηγού)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών, αυτά αναζητούνται εγγράφως και θα πρέπει να προσκοµίζονται το αργότερο εντός
10 ηµερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη προσκόµισης κάποιων δικαιολογητικών η πρόταση θα τίθεται στο αρχείο.
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10.2 Κυρίως αξιολόγηση - βαθµολόγηση προτάσεων
Η αξιολόγηση - βαθµολόγηση των προτάσεων γίνεται µε βάση τα κριτήρια που αναγράφονται
στη συνέχεια, σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας για καθένα από
αυτά.
10.2.1 Κριτήρια αξιολόγησης
Α/Α
1

2

Α. Κριτήρια αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης
Οικονοµικά στοιχεία
1.1 Κερδοφορία (15)
1.2 Κύκλος εργασιών (15)
Πληρότητα Πρότασης
2.1 Αρχική ∆ιαπίστευση ή επέκταση (10)
2.2 Εύρος αιτουµένων πεδίων (30)
2.3 Κατηγορία ∆απανών (30)

ΒΑΘΜΟΙ
30

70

10.2.2 Τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων
1

30 ΒΑΘΜΟΙ

Οικονοµικά στοιχεία
∆ΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.1 Καθαρό περιθώριο κέρδους που ορίζεται ως:
Κ = Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων / Κύκλος Εργασιών
(µέσος όρος των Κ για την τελευταία τριετία – σε περίπτωση
λειτουργίας της επιχείρησης για διάστηµα µικρότερο των 3 ετών
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαθέσιµες χρήσεις)
Κ ≥ 10% :
Χορηγούνται βαθµοί
0% ≤ Κ < 10% :
Χορηγούνται βαθµοί
1.2 Ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων που ορίζεται ως:
Π = (Πωλήσεις έτους “ν” – Πωλήσεις έτους “ν-1”) / Πωλήσεις
έτους “ν-1”
(µέσος όρος των Π για την τελευταία τριετία – σε περίπτωση
λειτουργίας της επιχείρησης για διάστηµα µικρότερο των 3 ετών
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαθέσιµες χρήσεις. Σε περίπτωση µίας
χρήσης χορηγούνται βαθµοί 5)
Π ≥ 15%
:
Χορηγούνται βαθµοί
0% ≤ Π < 15% :
Χορηγούνται βαθµοί
Π < 0%
:
Χορηγούνται βαθµοί

2
Πληρότητα Πρότασης
2.1 Είδος ∆ιαπίστευσης
Αρχική ∆ιαπίστευση
Επέκταση ∆ιαπίστευσης

15
7

15
7
0

70 ΒΑΘΜΟΙ

Χορηγούνται βαθµοί
Χορηγούνται βαθµοί

10
5

2.2 Εύρος αιτούµενης διαπίστευσης
Εξετάζονται
α. Αίτηση διαπίστευσης ως προς παραπάνω του ενός πρότυπα διαπίστευσης
β1. Αίτηση διαπίστευσης ως προς διαφορετικά υλικά/προϊόντα υποβαλλόµενα σε
δοκιµή, διαφορετικούς τύπους δοκιµών & µετρούµενες ιδιότητες, διαφορετικές
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εφαρµοζόµενες µεθόδους/χρησιµοποιούµενες τεχνικές
β2. Αίτηση διαπίστευσης ως προς διαφορετικά µεγέθη/αντικείµενα διακρίβωσης,
ευρύτερες περιοχές µέτρησης, µικρότερη αβεβαιότητα (βέλτιστη ικανότητα
µέτρησης TMC), διαφορετικές εφαρµοζόµενες µεθόδους
γ. Αίτηση διαπίστευσης ως προς διάφορες κανονιστικές διατάξεις / πρότυπα
πιστοποίησης
δ. Αίτηση διαπίστευσης ως προς διάφορα πεδία/κωδικούς εντός της ίδιας
κανονιστικής διάταξης / προτύπου πιστοποίησης
Για τους φορείς ελέγχου/πιστοποίησης εξετάζονται τα α, γ, δ. Ειδικότερα αν ο φορέας
ελέγχου/πιστοποίησης προϊόντων διαθέτει και εργαστήριο δοκιµών εξετάζεται επιπλέον και
το β1.
Για τα εργαστήρια δοκιµών εξετάζεται µόνο το β1
Για τα εργαστήρια διακριβώσεων εξετάζεται µόνο το β2
Χαµηλή εκπλήρωση του
κριτηρίου (1 έως 10
βαθµοί)

Μέτρια εκπλήρωση του
κριτηρίου (11 έως 20 βαθµοί)

Καλή εκπλήρωση του
κριτηρίου (21 έως 30
βαθµοί)

2.3 Αξιολόγηση αιτούµενων δαπανών
Εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας :
α. Προµήθεια εξοπλισµού για ιχνηλασιµότητα σε πρότυπα µεγέθη (πρότυπα αναφοράς
και πρότυπα µεγέθη αναφοράς).
β. ∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών ικανότητας
γ. Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου
δ. Εξοπλισµός επίτευξης απαιτούµενων περιβαλλοντικών συνθηκών
ε. Εξοπλισµός ελέγχου απαιτούµενων περιβαλλοντικών συνθηκών
στ. Λογισµικό στατιστικής επεξεργασίας (π.χ, για υπολογισµό αβεβαιότητας
µετρήσεων, επαναληψιµότητας, πλάνων δειγµατοληψίας κλπ)
ζ. Λογισµικό διαχείρισης αποτελεσµάτων
η. Λογισµικό διαχείρισης εγγράφων (data management)
θ. ∆απάνες υποστηρικτικής βιβλιογραφίας
ι. Υπηρεσίες φορέα διαπίστευσης
ια. Υπηρεσίες συµβούλου
Για τους φορείς ελέγχου/πιστοποίησης εξετάζονται µόνο τα η, θ, ι, ια. Ειδικότερα αν ο
φορέας ελέγχου/πιστοποίησης προϊόντων διαθέτει και εργαστήριο δοκιµών εξετάζονται όλα
τα υποκριτήρια από τα α έως ια.
Για τα εργαστήρια εξετάζονται όλα τα υποκριτήρια από α έως ια.
Χαµηλή εκπλήρωση του
κριτηρίου (1 έως 10
βαθµοί)

Μέτρια εκπλήρωση του
κριτηρίου (11 έως 20
βαθµοί)

Καλή εκπλήρωση του κριτηρίου
(21 έως 30 βαθµοί)

Ο µέγιστος δυνατός βαθµός είναι 100. Η βάση ένταξης είναι 40.
Επιπροσθέτως διαµορφώνεται ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ύστερα από τυχόν µειώσεις του
προτεινόµενου προϋπολογισµού ή / και του φυσικού αντικειµένου της πρότασης, λόγω µη
επιλεξιµότητας των προτεινοµένων ενεργειών ή δαπανών ή υπέρβασης των µέγιστων
επιτρεπόµενων ποσών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης κ.ά.
Ειδικότερα για τη δαπάνη «Υπηρεσίες συµβούλου», εξετάζονται οι απαιτήσεις του
παραρτήµατος ΙΙΙ και σε περίπτωση που αυτές δεν πληρούνται στο σύνολό τους, τότε η
δαπάνη δεν κρίνεται επιλέξιµη, ενώ η αξιολόγηση της πρότασης συνεχίζεται.
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11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ / ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε κάθε κύκλο αξιολόγησης (βλ. Κεφ. 9.2 του Οδηγού) :
-

Αξιολογούνται οι προτάσεις, που έχουν υποβληθεί από το τέλος του προηγούµενου
κύκλου αξιολόγησης (και για τον 1ο κύκλο αξιολόγησης από την ηµεροµηνία
υποβολής προτάσεων) έως την έναρξη του τρέχοντος κύκλου αξιολόγησης.

-

Οι αξιολογηθείσες προτάσεις προωθούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ). Η ΕΑ,
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου και τη σχετική αξιολόγηση, εξάγει την
τελική βαθµολογία και διαµορφώνει τον τελικά επιλέξιµο προϋπολογισµό κάθε
πρότασης.

-

Οι προτάσεις κατατάσσονται σε πίνακα ταξινοµηµένες κατά φθίνουσα βαθµολογική
σειρά και προτείνεται προς ένταξη µε σειρά βαθµολογίας το σύνολο των προτάσεων,
οι οποίες έχουν λάβει τη βάση (40/100) και για τις οποίες επαρκεί ο προϋπολογισµός
του προγράµµατος.

-

Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιοµηχανίας συντάσσει σχετική
απόφαση ένταξης, µε βάση τον ανωτέρω πίνακα, και εισηγείται προς τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, ο οποίος και έχει την αρµοδιότητα υπογραφής.

-

Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται αποστέλλεται η απόφαση ένταξης του
Υπουργού Ανάπτυξης και έγγραφο όπου καθορίζεται η προθεσµία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α΄).

-

Μεταξύ του ∆ηµοσίου που εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και του
δικαιούχου καταρτίζεται σύµβαση, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης, η οποία
περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα,
τον συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις
προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, τον έλεγχο και κάθε άλλη
σχετική µε την εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια.

Οι επιχειρήσεις, που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα, ενηµερώνονται εγγράφως από τη ∆/νση
Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιοµηχανίας. Στην ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνεται και ο
λόγος απόρριψης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν εκ νέου πρόταση,
ώστε να αξιολογηθούν σε επόµενο κύκλο αξιολόγησης
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12. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
H µέγιστη διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης.
Τροποποιήσεις
Η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει µία φορά τροποποίηση της σχετικής σύµβασης σε θέµατα
όπως αλλαγή του τύπου του εξοπλισµού, αλλαγή έδρας, αλλαγή εταιρικής σύνθεσης κλπ,
εφόσον η τροποποίηση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου :
• αφορά αντικείµενο µικρότερο του 25% του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
• δεν αλλοιώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εγκεκριµένης πρότασης
• δεν αναιρεί κανένα από τα κριτήρια επιλεξιµότητας
• οι αλλαγές, που προτείνονται, είναι τουλάχιστον ισοδύναµες ή καλύτερες, κρινόµενες
υπό το πρίσµα των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν για την αρχική
αξιολόγηση και κατάταξη της πρότασης
∆εν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης της σύµβασης, που αφορά σε αύξηση του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών διαπίστευσης από το
ΕΣΥ∆ µπορεί να έχει καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόµενος, δίνεται
στην επιχείρηση η δυνατότητα να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης για χορήγηση παράτασης
έως 6 µηνών ώστε να ολοκληρώσει το έργο, εφόσον το αίτηµα:
•

κατατεθεί έγκαιρα πριν την ηµεροµηνία συµβατικής ολοκλήρωσης του έργου

•

συνοδεύεται από έγγραφο του ΕΣΥ∆, στο οποίο θα βεβαιώνεται το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης διαπίστευσης

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήµατος τροποποίησης έχει ως εξής:
• Η επιχείρηση αποστέλλει γραπτό αίτηµα προς την αρµόδια ∆/νση Πολιτικής
Ποιότητας, στο οποίο τεκµηριώνεται η αιτούµενη τροποποίηση, επισυνάπτοντας το
σχετικό υλικό.
• Η ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας εξετάζει το αίτηµα και εισηγείται σχετικά στην
Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης.
• Η ΕΑ γνωµοδοτεί στον Υφυπουργό Ανάπτυξης για την αποδοχή (ολική ή µερική) ή για
την απόρριψη του αιτήµατος τροποποίησης και εκδίδεται η σχετική απόφαση
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13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

13.1 Παρακολούθηση Έργων
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται µέσω της τελικής έκθεσης
ολοκλήρωσης αντικειµένου, η οποία θα υποβληθεί από την επιχείρηση προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας µετά την
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου.
Ο έλεγχος της υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται µέσω Φυσικής και Οικονοµικής
πιστοποίησης που θα διενεργείται από διµελείς οµάδες ελεγκτών της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας, οι οποίοι θα ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης θα γίνει σε µία (1) φάση µετά την ολοκλήρωση
του έργου.
Το έργο θεωρείται ολοκληρωµένο εφόσον:
α) πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου, δηλαδή εφόσον ο φορέας/εργαστήριο έχει
κατά τη λήξη του προγράµµατος, εν ισχύ πιστοποιητικό διαπίστευσης από το ΕΣΥ∆ (ή από
άλλο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του
Κανονισµού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) για το πρότυπο
και τα πεδία τα οποία αιτείται στην πρόταση ένταξης.
Για τα εργαστήρια, που αιτούνται επέκταση διαπίστευσης, θα πρέπει το νέο πιστοποιητικό να
περιλαµβάνει όλες τις νέες δοκιµές ή µεγέθη διακρίβωσης, που αναφέρονται στις σχετικές
προτάσεις ένταξης.
Για τους φορείς, που αιτούνται επέκταση διαπίστευσης, θα πρέπει το νέο πιστοποιητικό να
περιλαµβάνει όλα τα νέα πεδία / κωδικούς, που αναφέρονται στις σχετικές προτάσεις ένταξης.
Σηµ.: Ως αρχική διαπίστευση νοείται η διαπίστευση που αιτείται ένα εργαστήριο/φορέας για
πρώτη φορά ως προς ένα από τα πρότυπα διαπίστευσης, που αναφέρονται στην παράγραφο
1.2, ανεξάρτητα αν διαθέτει διαπίστευση ως προς κάποιο άλλο πρότυπο.
β) εγκριθούν οι δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση), µε βάση την προβλεπόµενη αναλυτική
έκθεση.

13.2 Εξόφληση ∆απανών Υλοποίησης
Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών προς την επιχείρηση όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού ή της
παροχής υπηρεσιών.
Η εξόφληση από την επιχείρηση των δαπανών του Επιχειρηµατικού Σχεδίου θα γίνεται ως
εξής :
• Εξοφλήσεις ποσών κάτω των 1.500,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) µπορεί να γίνονται απευθείας
στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
λογαριασµών.
• Εξοφλήσεις ποσών άνω των 1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 15.000,00 ευρώ (χωρίς
το ΦΠΑ) πρέπει να γίνονται µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
λογαριασµών ως εξής :
α. Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ηµέρας από το λογαριασµό του λήπτη της Ενίσχυσης
(∆ικαιούχο) προς τον προµηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την
πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης
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του τραπεζικού λογαριασµού επιταγών (extrait) του ∆ικαιούχου και φωτοαντίγραφο της
επιταγής.
β. Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από το λήπτη της
Ενίσχυσης (∆ικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων
οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από το οποίο
θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασµού που πρέπει να είναι ο προµηθευτής των αγαθών
και υπηρεσιών προς το λήπτη της Ενίσχυσης (∆ικαιούχο) καθώς και τα στοιχεία του
εξοφλούµενου παραστατικού.
γ. Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της Ενίσχυσης (∆ικαιούχο) προς τον
προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην
Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από το λήπτη της
Ενίσχυσης (∆ικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων
αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή και
φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Επίσης για την πιστοποίηση της πληρωµής θα πρέπει
η /οι επιταγή /ές να έχει / έχουν εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της
κάθε πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του
τραπεζικού λογαριασµού επιταγών (extrait) του ∆ικαιούχου και φωτοαντίγραφο της
επιταγής.
•

Για ποσά από 15.000,00 ευρώ και άνω η εξόφληση (τµηµατική ή ολική) παραστατικών
γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης
(παρ. 5, άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ.
1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου
Οικονοµικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη κουκίδα (α,β,γ).

Σηµείωση:
Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση των
δαπανών και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα.
∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω
υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση
σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων.
Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της
συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Όλα τα
δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε
(5) χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των
αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
ζητηθεί σχετικός έλεγχος.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε
Τράπεζες για την παροχή δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης που
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
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13.3 Πιστοποίηση υλοποίησης έργων
Για την πιστοποίηση του έργου και την καταβολή της επιχορήγησης, υποβάλλεται από τη
δικαιούχο επιχείρηση προς τη ΓΓΒ, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, αίτηση ελέγχου
πιστοποίησης του έργου. Στην υποβαλλόµενη αίτηση από τις επιχειρήσεις, θα γίνεται
αντιστοίχηση κάθε επί µέρους εγκεκριµένης δαπάνης µε αντίστοιχα εξοφληµένο παραστατικό
(τιµολόγια, αποδείξεις πληρωµών κ.λπ.), καθώς και επισύναψη αντιγράφων των εξοφληµένων
παραστατικών.
Η αίτηση τελικού ελέγχου, υποβάλλεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης όπως αυτή αναφέρεται στην εγκριτική ή τροποποιητική απόφαση.
Για την καταβολή της επιχορήγησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου του έργου µε όλες τις επί µέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν
επιλέξιµες και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και
να έχουν τηρηθεί, από το δικαιούχο, όλες οι υποχρεώσεις δηµοσιότητας που περιγράφονται
στο κεφ.14.
Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά µικρότερη της εγκριθείσας,
η δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγµατοποιηθέντος και τελικά
πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, µε την προϋπόθεση ότι το φυσικό αντικείµενο του έργου
είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό (µε ελάχιστο κόστος 10.000 ΕΥΡΩ).
Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης ελέγχου πιστοποίησης µετά τη λήξη της διάρκειας
υλοποίησης του έργου, ο ΕΦ∆ υλοποίησης διενεργεί αυτοδίκαια έλεγχο προς διαπίστωση της
ολοκλήρωσης ή µη του έργου και των στόχων του προγράµµατος, και εισηγείται αρµοδίως.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του παρόντος Οδηγού και της εγκριτικής απόφασης, το
θέµα παραπέµπεται στην αρµόδια ∆/νση της Γ.Γ.Β., η οποία κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης
της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος, εισηγείται στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης για την απένταξη της επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
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14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την ένταξή τους και µέχρι
παρέλευσης πενταετίας από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους της σύµβασης
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ενηµέρωση του ΕΦ∆ Υλοποίησης.
δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν
ενισχυθεί, µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εκτός εάν υποβληθεί σχετικό
αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσία για αντικατάσταση από άλλα κυριότητας του φορέα
όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο νέος εξοπλισµός θα πρέπει να αποκτηθεί
εντός 6(έξι) µηνών από την έγκριση του αιτήµατος και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα
παραστατικά που αφορούν τον νέο και παλαιό εξοπλισµό.
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν
επιτρέπεται χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
οργάνου:
α) Να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι
µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
β) Να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε
τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο
και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή.
3. Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας : Οι δικαιούχοι των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης
εγκριθούν, συµφωνούν πως η έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της
επωνυµίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον
στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr) ή µε
άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1828/2006. Ο ∆ικαιούχος, µε την ολοκλήρωση της πράξης υποχρεούται να τοποθετήσει σε
εµφανές σηµείο της επιχείρησης επεξηγηµατική πινακίδα, για χρονική διάρκεια τριών (3)
ετών. Το περιεχόµενο των πινακίδων θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών οδηγιών που θα δοθούν
από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε συνεργασία µε την ΕΥΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ στους ΕΦ∆ και µέσω των
ΕΦ∆ προς τους δικαιούχους.»
4. Μετά την ολοκλήρωση του έργου κάθε δικαιούχος επιχείρηση οφείλει, για διάστηµα πέντε
(5) ετών από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, να αποστέλλουν στις
κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες των ΕΦ∆ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση
των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος όπως ισχύει, καθώς και
της απόφασης υπαγωγής. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2)
µηνών από τη συµπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επιχείρησης και
µέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήµατος των πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση µη αποστολής των
στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην
επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το
πρόστιµο αυτό εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
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15. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις διπλούν.
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι:
• Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων
• Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και τροποποιήσεις του
• Πρόσφατη βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι
δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού της πέραν αυτών που
υποβάλλονται
• Πρόσφατη βεβαίωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει πτωχεύσει,
ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
• Σε περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα απαιτείται η
υποβολή της συµβάσεως ενεχυριάσεως απαιτήσεως
• Νόµιµη εξουσιοδότηση για την είσπραξη της δηµόσιας χρηµατοδότησης
• Σε περίπτωση µη εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση της
επιχορήγησης της συγκεκριµένης επένδυσης.
• Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων ( παρ. 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-92).
• Απόδειξη είσπραξης.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΓΕΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ»
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Α.Φ.Μ.
∆ΟΥ
Ο∆ΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙ-ΦΕΡΕΙΑ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ
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ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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Περιγράψτε τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου/Φορέα:

Παρουσιάστε συνοπτικά την πρόταση και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε την
υλοποίησή της:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ταυτότητα επιχείρησης: Περιγράψτε συνοπτικά το ιστορικό της επιχείρησης
αναφερόµενοι σε θέµατα όπως: χρονολογία ίδρυσης, νοµική µορφή, βασικοί µέτοχοι,
διεύθυνση έδρας και παραγωγικής µονάδας.
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Περιγράψετε τις υπάρχουσες Πάγιες Υποδοµές της Επιχείρησης, παρουσιάστε τον κύριο
εξοπλισµό της(συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προτύπων αναφοράς και εξοπλισµού
επίτευξης και ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών), τα υφιστάµενα πληροφοριακά
συστήµατα και λογισµικά κλπ.

Υφιστάµενη ∆ιαπίστευση
Περιγράψετε το αναλυτικό πεδίο διαπίστευσης του φορέα/εργαστηρίου

Επιδόσεις
Παρουσιάστε στοιχεία των Επιδόσεων της Επιχείρησης σας για τα δύο προηγούµενα έτη
συµπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες:
2006

Πίνακας 1 – Κύκλος Εργασιών
2007

2008

2006

Πίνακας 2 – Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων
2007

2008
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆ηµιουργείστε ένα Πίνακα Ενεργειών Επένδυσης όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί,
όπου θα αναφερθούν ένα προς ένα τα µέρη του εξοπλισµού που θα αγορασθούν, καθώς
και οι υπόλοιπες ενέργειες που θα υλοποιήσετε (αναλυτική περιγραφή κάθε δαπάνης).

Α/Α

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2
2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
(ΕΥΡΩ)
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

Α. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Έως 70.000,00 €)
Προµήθεια εξοπλισµού για ιχνηλασιµότητα
σε πρότυπα µεγέθη (πρότυπα αναφοράς &
πρότυπα υλικά αναφοράς)

Εξοπλισµός επίτευξης απαιτούµενων
περιβαλλοντικών συνθηκών

Εξοπλισµός ελέγχου απαιτούµενων
περιβαλλοντικών συνθηκών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Έως 15.000,00 €)
Λογισµικό στατιστικής επεξεργασίας (π.χ.
για υπολογισµό αβεβαιότητας µετρήσεων,
επαναληψιµότητας, πλάνων δειγµατοληψίας
κλπ).

2.1.1
2.1.2
2.2

Λογισµικό διαχείρισης εγγράφων (data
management).

2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1

Λογισµικό διαχείρισης αποτελεσµάτων

2.3.2
3

3.1
3.1.1
3.1.2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(έως 5.000,00 €):
Αγορά προτύπων, κατευθυντηρίων
εγγράφων/οδηγιών και σχετικών βιβλίων
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2

Β. ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών
δοκιµών ικανότητας (έως 20.000,00 €)

Αρχική διακρίβωση προτύπων
εργαστηρίου (έως 3.000,00 € ανά πρότυπο)

Υπηρεσίες συµβούλου & φορέα
διαπίστευσης (έως 20.000,00 €)
Υπηρεσίες συµβούλου (έως 12.000,00 €)
Υπηρεσίες φορέα διαπίστευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΫΛΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ (Α+Β)

Περιγράψτε αναλυτικά τον προς απόκτηση εξοπλισµό (τεχνικά χαρακτηριστικά,
δυνατότητες, αντικαθιστά παλαιό εξοπλισµό; Αναµενόµενα αποτελέσµατα) που έχετε
προηγούµενα αναφέρει στον συνοπτικό πίνακα. Αναφερθείτε στη δυνατότητα παροχής
νέων υπηρεσιών.

Περιγράψτε αναλυτικά τις αιτούµενες άυλες δαπάνες (αναλυτική περιγραφή
διεργαστηριακών µετρήσεων, παραδοτέα συµβούλου, ανά
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λυση κόστους ΕΣΥ∆) που έχετε προηγούµενα αναφέρει στον συνοπτικό πίνακα.

Περιγράψτε αναλυτικά το εύρος της αιτούµενης διαπίστευσης (αρχική ή επέκταση,
αναφορά στο αιτούµενο πρότυπο, αναλυτική περιγραφή των νέων πεδίων ή µεγεθών
µέτρησης κλπ.)

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ KAI ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
1. Όταν ο Σύµβουλος είναι φυσικό πρόσωπο, θεωρείται επαρκής, εφόσον πληροί τις
κατωτέρω προϋποθέσεις :
• Είναι απόφοιτος δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
• ∆ιαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος
τουλάχιστον 40 ωρών (5 ηµερών) σε ένα ή περισσότερα από τα πρότυπα συστηµάτων
διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ISO 22000/ ΕΛΟΤ 1416, ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, ISO
14001, ISO 27001 κλπ.)
ή
∆ιαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό µε θέµατα ποιότητας
• ∆ιαθέτει εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον :
- 4 ετών, για τους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 2 έτη
ειδική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας
- 6 ετών, για τους αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 4 έτη
ειδική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας
Ως ειδική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας θεωρείται ένα ή περισσότερα από
τα κάτωθι :
o Σύµβουλος Πιστοποίησης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σε τέσσερις (4)
τουλάχιστον επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια πιστοποιήθηκαν κατά ISO
9001 και σύµβουλος ∆ιαπίστευσης σε ένα (1) τουλάχιστον Φορέα ή
Εργαστήριο, το οποίο στη συνέχεια διαπιστεύθηκε ως προς ένα από τα
πρότυπα ISO 17025, ISO 17021/ EN 45012, ISO 17020/EN 45004, EN 45011,
ISO 17024.
o Υπεύθυνος Συστήµατος ∆ιαχείρισης σε πιστοποιηµένη κατά το σχετικό
πρότυπο επιχείρηση.
o Επιθεωρητής ∆ιαπιστευµένου Φορέα Πιστοποίησης/Ελέγχου
2. Όταν ο Σύµβουλος είναι νοµικό πρόσωπο, θεωρείται επαρκής, όταν διαθέτει ένα
τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο 1, το οποίο θα µετέχει στην οµάδα εργασίας του συµβούλου που θα παρέχει τις
συµβουλευτικές υπηρεσίες.
Σε περίπτωση µη κάλυψης όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων, η δαπάνη συµβούλου
κρίνεται µη επιλέξιµη, ενώ η αξιολόγηση της πρότασης συνεχίζεται.

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (απαιτούµενα δικαιολογητικά)
Μαζί µε την πρόταση κατατίθενται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά (βλ Κεφ. 9.2), που
τεκµηριώνουν την επάρκεια του επιλεγέντος συµβούλου.
1. Εκπαίδευση του Συµβούλου
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•

Τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισµένος από το ∆ΟΑΤΑΠ ή τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

2. Επιµόρφωση του Συµβούλου
• Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον
40 ωρών (5 ηµερών) σε ένα ή περισσότερα από τα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης
(π.χ. ISO 9001, ISO 22000/ ΕΛΟΤ 1416, ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, ISO 14001, ISO
27001 κλπ.)
ή
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (σε περίπτωση που υπάρχει) της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής αναγνωρισµένος από το ∆ΟΑΤΑΠ σε θέµατα ποιότητας
3. Γενική Εργασιακή Εµπειρία του Συµβούλου
• Βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, µε την οποία να
τεκµηριώνεται η ελάχιστη απαιτούµενη εργασιακή εµπειρία (4 ή 6 έτη)
4. Ειδική Εργασιακή Εµπειρία του Συµβούλου
• Βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών ή έναρξη επιτηδεύµατος ή αποδείξεις παροχής
σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε τα οποία να τεκµηριώνεται η ελάχιστη
απαιτούµενη ειδική εργασιακή εµπειρία (2 ή 4 έτη)
και
Βεβαίωση από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις ότι διετέλεσε σύµβουλος
πιστοποίησης συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά
ISO 9001 από φορέα πιστοποίησης, διαπιστευµένο από φορέα διαπίστευσης, µέλος της
EA (European Accreditation) ή του IAF (International Accreditation Forum) και
βεβαίωση από ένα (1) τουλάχιστον Φορέα ή Εργαστήριο ότι διετέλεσε σύµβουλος
διαπίστευσης, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό από φορέα διαπίστευσης, µέλος της
EA ή του IAF
ή
• Βεβαίωση Πιστοποιηµένης Επιχείρησης ότι διετέλεσε τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο
(2 ή 4 έτη) ως Υπεύθυνος Συστήµατος ∆ιαχείρισης, καθώς και το σχετικό
πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, διαπιστευµένο από φορέα διαπίστευσης, µέλος
της EA ή του IAF
ή
• Βεβαίωση ∆ιαπιστευµένου Φορέα Πιστοποίησης/Ελέγχου ότι διετέλεσε τον ελάχιστο
απαιτούµενο χρόνο (2 ή 4 έτη) ως επιθεωρητής του, καθώς και το σχετικό
πιστοποιητικό από φορέα διαπίστευσης, µέλος της EA ή του IAF
5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα του Συµβούλου
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Συµβούλου, θεωρηµένη από δηµόσια αρχή για το γνήσιο της
υπογραφής, ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στο κεφάλαιο Α του
παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος οδηγού εφαρµογής
7. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο Σύµβουλος ότι τεκµηριώνει την επάρκειά του
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι δυνατό, εφόσον απαιτηθεί, να ζητηθούν από
τους αιτούντες πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του
ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο,
οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,
µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη
δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

•
•
•
•

•
•
•
•

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες
Χώροι εστίασης και αναψυχής
Επισκέψιµα αγροκτήµατα
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).
Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό
την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.).
Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ.
Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού
προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις
στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
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∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΣ
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς,
όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού
είναι οι παρακάτω:
 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την
συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα
γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση και
τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός
προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε
αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση)
χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι
ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.
 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της
µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3, ο
οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά
από το ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 3 : Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
ΣΤΑΚΟ∆
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
03
1533
Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

ΣΤΑΚΟ∆
08
10.39-1

1581

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71-0

1582

Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων· παραγωγή
διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72-0

1584

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.82-0

1585

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων
αλευρωδών προϊόντων

10.73-0

1586

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.83-0

1589

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.

10.89-0M

1591

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

11.01-0M

172

Υφαντήρια

13.2M

1751

Ταπητουργία

13.93-0

1821

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

14.12-0

1920

Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και
παρόµοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγµατοποιίας

15.12-0M

2010

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός του ξύλου

16.10-0M

2030

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

16.22-0

2052

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.29-0M
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2121

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι

2414

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών

19.10-0M

2451

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισµού και στίλβωσης

20.41-0

2463

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.53-0

2613

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.13-0

262.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και
κεραµικών διακοσµητικών ειδών

23.41-0

262.5

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

23.49-0

2861

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας

25.71-0M

2862

Κατασκευή εργαλείων

25.73-0M

2939

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων

28.30-0M

3611

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων

29.32-0M

3612

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

28.23-0M

3613

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

31.02-0M

3614

Κατασκευή άλλων επίπλων

31.09-0M

3629

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών µ.α.κ.

32.12-0M

363

Κατασκευή µουσικών οργάνων

5212

Παντοπωλεία

47.11-1

5225

Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών

47.25-0

5255

Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών και ειδών λαϊκής τέχνης

47.41-0

5281

Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων
ειδών

95.23-0M

9231

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία

90.01-0M

9232

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς
δραστηριότητες

79.90-0M

9233

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

93.21-0

9301

Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων

96.01-0

9302

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων
καλλονής

96.02-0

9304

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

93.13-0

17.21-0

32.2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
- ∆ήµοι νοµού Αιτωλοακαρνανίας -1. ∆ήµος Αλυζίας
2. ∆ήµος Αµφιλοχίας (∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)
3. ∆ήµος Ανακτορίου (εκτός του ∆.∆. Βονίτσης)
4. ∆ήµος Αποδοτίας
5. ∆ήµος Αστακού
6. ∆ήµος Θέρµου
7. ∆ήµος Ινάχου
8. ∆ήµος Παλαίρου
9. ∆ήµος Μεδεώνος
10. ∆ήµος Μενιδίου (∆.∆. Φλωριάδα)
11. ∆ήµος Ναυπάκτου (∆.∆. Αφροξυλιά, Βοµβοκού, Βλαχοµάνδρας, ∆άφνη, Μαµουλάδα,
Νεόκαστρο, Παλαιοχωράκι, Πιτσιναιίκα, Ριγάνι, Σκάλα)
12. ∆ήµος Παναιτωλικού
13. ∆ήµος Παραβόλας
14. ∆ήµος Παρακαµπυλίων
15. ∆ήµος Πλατάνου
16. ∆ήµος Πυλλήνης
17. ∆ήµος Στράτου (∆.∆. Καστράκι)
18. ∆ήµος Φυτειών
-- ∆ήµοι νοµού Αργολίδας -1. ∆ήµος Ασκληπιείου (∆∆ Λυγουριού. Αγ. ∆ηµητρίου, Αδαµίου, Αρκαδικού)
2.
3.
4.
5.
6.

∆ήµος Επιδαύρου
∆ήµος Ερµιόνης
∆ήµος Κρανιδίου (εκτός ∆.∆. Κρανιδίου)
∆ήµος Μιδέας (∆∆ Αραχναίου, Μιδέας)
∆ήµος Μυκηναίων (∆∆ Πρόσυµνας, Λιµνών)
-- ∆ήµοι νοµού Αρκαδίας --

1. ∆ήµος Τυρού
2. ∆ήµος Βαλτετσίου
3. ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας (∆∆ Άστρους, Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Πέτρου,
Βερβενών, ∆ολιανών, Έλατου, Καράτουλα, Καστανίτσας, Καστρίου, Κουτρούφων,
Μελίγους, Μεσοράχης, Νέας Χώρας, Ξηροπηγαδίου, Περδικόβρυσης, Πλατανάς,
Πλατάνου, Πράστου, Σίταινας, Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς, Κορακοβουνίου, Αγ.
Ανδρέα)
4. ∆ήµος Ηραίας
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5. ∆ήµος Κλείτορος
6. ∆ήµος Κοντοβαζαίνης
7. ∆ήµος Λαγκαδίων
8. ∆ήµος Λεωνιδίου
9. ∆ήµος Τροπαίων
10. ∆ήµος Φαλαισίας
11. Κ. Κοσµά
-- ∆ήµοι νοµού Άρτας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ήµος Αγνάντων
∆ήµος Αθαµανίας
∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη
∆ήµος Ηρακλείας
∆ήµος Ξηροβουνίου
∆ήµος Πέτα
∆ήµος Τετραφυλίας
Κ. Θεοδωριανών
Κ. Μελισσουργών
-- ∆ήµοι νοµού Αχαΐας --

1. ∆ήµος Αιγείρας (εκτός ∆.∆. Αιγείρας, Αιγών)
2. ∆ήµος Αιγίου (∆.∆. Πτέρης)
3. ∆ήµος Ακράτας (∆.∆. Αγίας Βαρβάρας, Βαλιµής, Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου,
Περιστέρας, Πλατάνου)
4. ∆ήµος Αροανίας
5. ∆ήµος Καλαβρύτων
6. ∆ήµος Λευκασίου
7. ∆ήµος Παϊων
8. ∆ήµος Τριταίας
9. ∆ήµος Φαρρών
10. Κ. Λεοντίου
11. Κ. Καλεντζίου
-- ∆ήµοι νοµού Βοιωτίας -1. ∆ήµος Αλιάρτου (∆.∆. Ευαγγελίστριας)
2. ∆ήµος ∆αύλειας
3. ∆ήµος ∆ερβενοχωρίων
4. ∆ήµος ∆ιστόµου
5. ∆ήµος Θεσπιέων
6. ∆ήµος Θηβαίων (∆.∆. Νεοχωρακίου, Αµπελοχώρι)
7. ∆ήµος Θίσβης
8. ∆ήµος Κορώνειας (∆.∆. Κορώνειας, Αγ. Άννα, Αγ. Τριάδα)
9. ∆ήµος Λεβαδέων (oικισµοί Ανάληψη, Ζερίκι του ∆.∆. Λεβαδέων)
10. ∆ήµος Πλαταιών
11. ∆ήµος Τανάγρας (∆.∆. Ασωπία, Καλλιθέα)
12. ∆ήµος Χαιρωνείας
13. Κ. Κυριακίου
14. ∆ήµος Ακραιφνίας
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-- ∆ήµοι νοµού Γρεβενών -1. ∆ήµος Γόργιανης
2. ∆ήµος Θεόδωρου Ζιάκα
3. ∆ήµος Αγ. Κοσµά
4. Κ. Αβδελλά
5. Κ. ∆οτσικού
6. Κ. Μεσολουρίου
7. Κ. Περιβολίου
8. Κ. Σαµαρίνης
9. Κ. Σµίξης
10. Κ. Φιλιππαίων
-- ∆ήµοι νοµού ∆ράµας -1. ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου
2. ∆ήµος Παρανεστίου
3. Κ. Σιδηρόνερου
-- ∆ήµοι νοµού ∆ωδεκανήσου -1. ∆ήµος Αστυπάλαιας
2. ∆ήµος Ατταβύρου
3. ∆ήµος Καµείρου
4. ∆ήµος Καρπάθου
5. ∆ήµος Κάσου
6. ∆ήµος Μεγίστης
7. ∆ήµος Νισύρου
8. ∆ήµος Νότιας Ρόδου
9. ∆ήµος Σύµης
10. ∆ήµος Τήλου
11. ∆ήµος Χάλκης
12. Κ. Ολύµπου – Καρπάθου
-- ∆ήµοι νοµού Έβρου -1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ήµος Βύσσας
∆ήµος ∆ιδυµοτείχου (εκτός του ∆.∆. ∆ιδυµοτείχου)
∆ήµος Κυπρίνου
∆ήµος Μεταξάδων
∆ήµος Ορφέα (∆∆ Κυριακής, Μαυροκκλησίου, Μικρού ∆ερείου)
∆ήµος Σουφλίου (∆.∆. ∆αδιάς, Οικισµοί Σιδηρούς & Γιαννούλη του ∆.∆. Σουφλίου)

7. ∆ήµος Τριγώνου
8. ∆ήµος Τυχερού (∆.∆. Λευκίµης)
9. ∆ήµος Ορεστιάδας (εκτός του ∆.∆. Ορεστιάδας)
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-- ∆ήµοι νοµού Εύβοιας -1. ∆ήµος Αµαρυνθίων (εκτός του ∆.∆. Αµάρυνθος)
2. ∆ήµος Αυλώνος
3. ∆ήµος ∆ιρφύων
4. ∆ήµος ∆υστίων
5. ∆ήµος Ελυµνίων
6. ∆ήµος Καρύστου (εκτός ∆.∆. Καρύστου)
7. ∆ήµος Κηρέως
8. ∆ήµος Κονιστρών
9. ∆ήµος Κύµης
10. ∆ήµος Μαρµαρίου
11. ∆ήµος Μεσσαπίων (εκτός του ∆.∆. Ψαχνών)
12. ∆ήµος Νηλέως
13. ∆ήµος Σκύρου
14. ∆ήµος Στυραίων
15. ∆ήµος Ταµιναίων (εκτός του ∆.∆. Αλιβερίου)
16. Κ. Καφηρέως
17. ∆ήµος Ωρεών
18. ∆ήµος Αρτεµισίου
19. ∆ήµος Ιστιαίας (εκτός του ∆.∆. Ιστιαίας)
20. Κοινότητα Λιχάδος
-- ∆ήµοι νοµού Ευρυτανίας -1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ήµος Αγράφων
∆ήµος Απεραντίων
∆ήµος Ασπροποτάµου
∆ήµος Βίνιανης
∆ήµος Φραγκίστας
∆ήµος Προυσσού

-- ∆ήµοι νοµού Ζακύνθου -1. ∆ήµος Αρτεµισίων (∆.∆. Αγ. Λέοντος, Γυρίου, Κοιλιωµένου (Αγ. Νικόλαος), Λούχας)
2. ∆ήµος Ελατίων
3. ∆ήµος Λαγανά (∆.∆. Αγαλά, Κερίου)
-- ∆ήµοι νοµού Ηλείας -1. ∆ήµος Αλιφείρας
2. ∆ήµος Ανδριτσαίνης
3. ∆ήµος Ζαχάρως (∆.∆. Καλλίδονα, Μηλέα, Μίνθη, Ταξιάρχες, Ροδινά, Σµέρνα,
Μάκιστος, Κουµουθέκρα, Λέπρεο, Χρυσοχώρι)
4. ∆ήµος Λαµπείας
5. ∆ήµος Λασιώνος
6. ∆ήµος Πηνείας
7. ∆ήµος Σκιλλούντος (∆.∆. Τρυπητή, Γραίκα, Πλατάνια)
8. ∆ήµος Φιγαλείας
9. ∆ήµος Φολόης
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10. ∆ήµος Ωλένης
-- ∆ήµοι νοµού Ηµαθίας -1. ∆ήµος Βέροιας (∆∆ Βερµίου, Γεωργιανών, Καστανέας, Τριποτάµου, Ράχης,
Ασωµάτων, Κουµαριάς)
2. ∆ήµος ∆οβρά (όλα τα ∆.∆.)
3. ∆ήµος Μακεδονίδος
4. ∆ήµος Νάουσας (εκτός του ∆.∆. Νάουσας)
5. ∆ήµος Μελίκης
6. ∆ήµος Βεργίνας
-- ∆ήµοι νοµού Ηρακλείου -1. ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας
2. ∆ήµος Αρκαλοχωρίου (∆∆ ∆εµατίου, Καραβάδου, Κασάνου, Νιπηδήτου, Παναγιάς,
Σκινιά)
3. ∆ήµος Αρχανών
4. ∆ήµος Βιάννου
5. ∆ήµος Γοργολαΐνη
6. ∆ήµος Ζαρού
7. ∆ήµος Κρουσώνα
8. ∆ήµος Ρούβα
9. ∆ήµος Τεµένους
10. ∆ήµος Παλιανής
11. ∆ήµος Τυλίσου
-- ∆ήµοι νοµού Θεσπρωτίας -1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ήµος Αχέροντα
∆ήµος Παραµυθιάς
∆ήµος Σαγιάδας
∆ήµος Φιλιατών
Κ. Σουλίου
∆ήµος Μαργαριτίου
-- ∆ήµοι νοµού Θεσσαλονίκης --

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ήµος Αρέθουσας
∆ήµος Βασιλικών (∆∆ Περιστέρας, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου)
∆ήµος Βερτίσκου
∆ήµος Καλλινδοίων
∆ήµος Κορωνείας (∆∆ Αρδαµερίου)
∆ήµος Λαχανά
∆ήµος Σοχού
∆ήµος Χορτιάτη (∆.∆. Χορτιάτη)
∆ήµος Αγίου Αθανασίου (∆.∆. Ξηροχωρίου)
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-- ∆ήµοι νοµού Ιωαννίνων -1. ∆ήµος Άνω Καλαµά
2. ∆ήµος Άνω Πωγωνίου
3. ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου
4. ∆ήµος Ανατολικού Ζαγορίου
5. ∆ήµος ∆ελβινακίου
6. ∆ήµος Λάκκας Σουλίου
7. ∆ήµος ∆ωδώνης
8. ∆ήµος Εγνατίας
9. ∆ήµος Εκάλης
10. ∆ήµος Ευρυµενών
11. ∆ήµος Ζίτσας
12. ∆ήµος Καλπακίου
13. ∆ήµος Κατσανοχωρίων
14. ∆ήµος Κεντρικού Ζαγορίου
15. ∆ήµος Μετσόβου
16. ∆ήµος Μολοσσών
17. ∆ήµος Πραµάντων
18. ∆ήµος Σελλών
19. ∆ήµος Τζουµέρκων
20. ∆ήµος Τύµφης
21. Κ Πάπιγκου
22. Κ. Συράκου
23. Κ Βαθυπέδου
24. Κ. Καλαρρυτών
25. Κ. Ματσουκίου
26. Κ. Πωγωνιανής
27. Κ. Λαβδάνης
28. Κ. ∆ίστρατου
29. Κ. Βοβούσης
30. Κ. Μηλέας
31. ∆ήµος Πασσαρώνος
-- ∆ήµοι νοµού Καβάλας -1. ∆ήµος Ελευθερών (∆∆ Φωλιάς, Μυρτόφυτου)
2. ∆ήµος Ορεινού
3. ∆ήµος Πιερέων (∆∆ Αυλής, Μελισσοκοµείου, ∆ωµατίων, Μεσορόπης, Μουσθένης,
Σιδηροχωρίου)
-- ∆ήµοι νοµού Καρδίτσας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ήµος Αργιθέας
∆ήµος Αχελώου
∆ήµος Καλλιφωνίου
∆ήµος Μενελαΐδας
∆ήµος Μουζακίου
∆ήµος Ρεντίνης
∆ήµος Ταµασίου
Κ. Ανατ. Αργιθέας
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-- ∆ήµοι νοµού Καστοριάς -1. ∆ήµος Αγίων Αναργύρων
2. ∆ήµος Ακριτών
3. ∆ήµος Μεσοποταµίας
4. ∆ήµος Βιτσίου
5. ∆ήµος Ίωνος ∆ραγούµη
6. ∆ήµος Κλεισούρας
7. ∆ήµος Κορεστίων
8. ∆ήµος Νεστορίου
9. ∆ήµος Άργους Ορεστικού (εκτός του ∆.∆. Άργους Ορεστικού)
10. Κ. Αρρένων
11. Κ. Γράµµου
12. Κ. Καστρακίου
-- ∆ήµοι νοµού Κέρκυρας -1. ∆ήµος Θιναλίου (∆∆ Περιθειάς, Λουτσών, Λαυκίου, Πεταλείας, Νυµφών, Επίσκεψης,
Κληµατιάς)
2. ∆ήµος Κασσωπαίων (∆∆ Σινιών, Νησακίου, Κασσιώπης, Γιµαρίου)
3. ∆ήµος Φαιάκων (∆∆ Σπαρτύλα, Ζυγού, Σγουράδων, Σωκρακίου)

-- ∆ήµοι νοµού Κεφαλληνίας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ήµος Ελειού-Πρόνων
∆ήµος Ερίσου
∆ήµος Ιθάκης
∆ήµος Λειβαθούς
∆ήµος Πυλαρέων
∆ήµος Σάµης (∆.∆. Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων)
Κ. Οµαλών

-- ∆ήµοι νοµού Κιλκίς -1. ∆ήµος Αξιούπολης
2. ∆ήµος Γουµένισσας
3. ∆ήµος Ευρωπού
4. ∆ήµος Κρουσσών
5. ∆ήµος Μουριών
6. ∆ήµος Πολυκάστρου (εκτός ∆∆ Πολυκάστρου)
7. Κ. Λιβαδίων
8. ∆ήµος ∆οιράνης
9. ∆ήµος Γαλλικού (εκτός του ∆.∆. Πεδινού)
10. ∆ήµος Πικρολίµνης (∆.∆. Ανθοφύτου, Μικροκάµπου, Νέου Αγιονερίου, Παλαιού
Αγιονερίου, Νέου Γυναικοκάστου)
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-- ∆ήµοι νοµού Κοζάνης -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ήµος Ασκίου
∆ήµος Βελβεντού
∆ήµος Μουρικίου
∆ήµος Νεάπολης
∆ήµος Τσοτυλίου
Κ. Βλάστης
Κ. Πενταλόφου
∆ήµος Βερµίου
-- ∆ήµοι νοµού Κορινθίας --

∆ήµος Ξυλοκάστρου (εκτός του ∆.∆. Ξυλόκαστρου)
∆ήµος Σαρωνικού (∆∆ Κατακαλίου, Αθικίων, Γαλατακίου, Αγ. Ιωάννη)
∆ήµος Σολυγείας (∆∆ Σοφικού, Αγγελόκαστρου, Κορφού)
∆ήµος Στυµφαλίας
∆ήµος Τενέας (∆∆ Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίας, Χιλιοµοδίου, Αγ. Βασιλείου,
Κουταλά)
6. ∆ήµος Φενεού
1.
2.
3.
4.
5.

-- ∆ήµοι νοµού Κυκλάδων -1. ∆ήµος Άνδρου
2. ∆ήµος ∆ρυµαλίας
3. ∆ήµος Εξωµβούργου (Τήνος)
4. ∆ήµος Κορθίου
5. ∆ήµος Νάξου (εκτός του ∆.∆. Νάξου)
6. ∆ήµος Υδρούσας
7. Κ. Σικίνου
8. Κ. Φολέγανδρου
9. Κ. Κιµώλου
10. Κ. Ανάφης
11. Κ. Πανόρµου (Τήνος)
12. Κ. Κουφονησίων
13. Κ. Ηράκλειας
14. Κ. Σχοινούσσας
15. Κ. ∆ονούσας
16. Κ. Οίας
-- ∆ήµοι νοµού Λακωνίας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ήµος Ανατολικής Μάνης
∆ήµος Γερόνθρων
∆ήµος Γυθείου (εκτός του ∆.∆. Γυθείου)
∆ήµος Ζάρακα
∆ήµος Θεραπνών
∆ήµος Μυστρά
∆ήµος Νιάτων
∆ήµος Οινούντος
∆ήµος Οιτύλου
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10. ∆ήµος Πελλάνας
11. ∆ήµος Σµύνους
12. ∆ήµος Φαρίδος
13. Κ. Καρυών
-- ∆ήµοι νοµού Λάρισας -1. ∆ήµος Αγιάς (∆∆ Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, Νερόµυλων,
Ποταµιάς, Έλαφου)
2. ∆ήµος Αντιχασίων
3. ∆ήµος Γόννων
4. ∆ήµος Ελασσόνας (εκτός ∆.∆. Ελλασσόνος)
5. ∆ήµος Ευρυµενών (∆∆ Καρίτσας, Οµολίου, Στόµιου)
6. ∆ήµος Κάτω Ολύµπου (∆∆ Κρανέας, Πυργετού)
7. ∆ήµος Λακέρειας (∆∆ Ανατολής, ∆ήµητρας, Μαρµαρινής)
8. ∆ήµος Λιβαδίου
9. ∆ήµος Μακρυχωρίου (∆∆ Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµού)
10. ∆ήµος Μελιβοίας (∆∆ Μελοιβίας, Σωτηρίτσας)
11. ∆ήµος Νέσσωνος (∆∆ Πουρναρίου)
12. ∆ήµος Ολύµπου
13. ∆ήµος Ποταµιάς
14. ∆ήµος Σαρανταπόρου
15. Κ. Αµπελακίων
16. Κ. Βερδικούσης
17. Κ. Καρυάς
18. Κ. Τσαριτσάνης
-- ∆ήµοι νοµού Λασιθίου -1. ∆ήµος Ιεράπετρας (∆∆ Νέων Μάλων, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαµαύκας, Μακρυλίας,
Μεσελέρων, Μουρνίων, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης)
2. ∆ήµος Ιτάνου
3. ∆ήµος Λεύκης
4. ∆ήµος Μακρύ Γιαλού
5. ∆ήµος Οροπεδίου Λασιθίου
6. ∆ήµος Σητείας (εκτός του παλαιού ∆ήµου Σητείας)
7. Κ. Βραχασίου
-- ∆ήµοι νοµού Λέσβου -1. ∆ήµος Αγίας Παρασκευής
2. ∆ήµος Αγιάσου
3. ∆ήµος Ατσικής
4. ∆ήµος Γέρας
5. ∆ήµος Ερεσού-Αντίσσης
6. ∆ήµος Ευεργέτουλα
7. ∆ήµος Καλλονής
8. ∆ήµος Λουτροπόλεως Θερµής
9. ∆ήµος Μανταµάδου
10. ∆ήµος Μήθυµνας
11. ∆ήµος Μούδρου
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12. ∆ήµος Μύρινας (εκτός ∆.∆. Μύρινας)
13. ∆ήµος Νέας Κούταλης
14. ∆ήµος Πέτρας
15. ∆ήµος Πλωµαρίου
16. ∆ήµος Πολιχνίτου
17. Κ. Αγ. Ευστρατίου
-- ∆ήµοι νοµού Λευκάδας -1. ∆ήµος Απολλωνίων
2. ∆ήµος Καρυάς
3. ∆ήµος Σφακιωτών
-- ∆ήµοι νοµού Μαγνησίας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ήµος Αλµυρού (∆∆ Κοκκωτών, Κωφών, Ανθότοπου και Φυλακής)
∆ήµος Αργαλαστής
∆ήµος Αφετών
∆ήµος Πτελεού
∆ήµος Σηπιάδος
∆ήµος Σούρπης
Κ. Τρικερίου
Κ. Ανάβρας
-- ∆ήµοι νοµού Μεσσηνίας --

1. ∆ήµος Αβίας
2. ∆ήµος Αετού
3. ∆ήµος Ανδανίας
4. ∆ήµος Αριστοµένους
5. ∆ήµος Αρφαρών (∆∆ Άγριλου, Αρφάρων, Βελανιδίων, Βροµόβρυσης, Σταµατίνου, Αγ.
Φλώρου)
6. ∆ήµος Αυλώνος
7. ∆ήµος Βουφράδων
8. ∆ήµος ∆ωρίου
9. ∆ήµος Είρας
10. ∆ήµος Θουρίας (∆∆ Πόλιανης, Αµφείας)
11. ∆ήµος Ιθώµης
12. ∆ήµος Καλαµάτας (∆∆ Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Βέργα, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου,
Λαδά, Λαιϊκών, Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών)
13. ∆ήµος Λεύκτρου
14. ∆ήµος Παπαφλέσσα
15. Κ. Τριπύλλας
16. Κ. Τρίκορφου
17. ∆ήµος Ανδρούσας
18. ∆ήµος Οιχαλίας
19. ∆ήµος Κυπαρισσίας (∆.∆. Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου, Ξηροκάµπου,
Περδικονερίου, Στασιού)
20. ∆ήµος Πεταλιδίου (∆.∆. ∆ροσιάς, Καλοχωρίου, Καστανιών, Λυκίσσης, Μαθίας,
Νεροµύλου, Πανιπερίου, Κοκκίνου)
21. ∆ήµος Μελιγαλά
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22. ∆ήµος Χιλιοχωρίων
-- ∆ήµοι νοµού Ξάνθης -1. ∆ήµος Μύκης
2. ∆ήµος Σταυρούπολης
3. ∆ήµος Τοπείρου (∆.∆. Τοξότες, Γαλάνης)
4. Κ. Θερµών
5. Κ. Κοτύλης
6. Κ. Σατρών
7. ∆ήµος Σέλερου
8. ∆ήµος Βιστωνίδας (∆.∆. Σουνίου)
9. ∆ήµος Αβδήρων (∆.∆. Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης)
10. ∆ήµος Ξάνθης (∆.∆. Κιµµερίου, Ευµοίρου)
-- ∆ήµοι νοµαρχίας Πειραιά -1.
2.
3.
4.
5.

∆ήµος Κυθήρων
∆ήµος Μεθάνων
∆ήµος Τροιζήνος
Κ. Αντικυθήρων
∆ήµος Πόρου (ηπειρωτικό τµήµα)

-- ∆ήµοι νοµού Πέλλας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ήµος Αριδαίας
∆ήµος Βεγορίτιδας
∆ήµος Έδεσσας (∆∆ Σωτήρα, Καρυδιά, Νήσι, Βρυτά, Αγρά)
∆ήµος Εξαπλατάνου
∆ήµος Κύρρου
∆ήµος Μενηίδος
∆ήµος Σκύδρας (εκτός του ∆.∆. Σκύδρας)
∆ήµος Μεγάλου Αλεξάνδρου

-- ∆ήµοι νοµού Πιερίας -1.
2.
3.
4.

∆ήµος ∆ίου
∆ήµος Ελαφίνας
∆ήµος Πέτρας
∆ήµος Πιερίων

-- ∆ήµοι νοµού Πρέβεζας -1. ∆ήµος Ανωγείου
2. ∆ήµος Θεσπρωτικού
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3. ∆ήµος Λούρου (εκτός ∆∆ Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης)
4. ∆ήµος Φιλιππιάδος (εκτός ∆∆ Φιλιππιάδας, Πέτρας, Νέας Κερασούντας)
5. Κ. Κρανιάς

-- ∆ήµοι νοµού Ρεθύµνου -1. ∆ήµος Ανωγείων
2. ∆ήµος Αρκαδίου (∆∆ Αµνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Κυριαννάς, Μέσης,
Σκουλουφίων Χαρκίων)
3. ∆ήµος Γεροποτάµου
4. ∆ήµος Κουλούκωνα
5. ∆ήµος Κουρητών
6. ∆ήµος Λάµπης
7. ∆ήµος Συβρίτου
8. Κ. Ζωνιανών

-- ∆ήµοι νοµού Ροδόπης -1.
2.
3.
4.

∆ήµος Ιάσµου (εκτός του ∆.∆. Ιάσµου)
∆ήµος Σώστου
Κ. Ορχάνης
Κ. Κεχρού

-- ∆ήµοι νοµού Σάµου -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆ήµος Αγίου Κηρύκου
∆ήµος Βαθέος (εκτός του ∆.∆. Σαµίων)
∆ήµος Ευδήλου
∆ήµος Καρλοβασίων (εκτός του ∆.∆. Καρλοβασίων)
∆ήµος Μαραθοκάµπου
∆ήµος Πυθαγορείου
∆ήµος Ραχών
∆ήµος Φούρνων Κορσεών

-- ∆ήµοι νοµού Σερρών -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ήµος Αµφίπολης
∆ήµος Ηρακλείας
∆ήµος Κερκίνης
∆ήµος Κορµίστας
∆ήµος Πετριτσίου
∆ήµος Πρώτης
∆ήµος Ροδολίβους
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8. ∆ήµος Νιγρίτας (εκτός του ∆.∆. Νιγρίτας)
9. ∆ήµος Αχινού
10. ∆ήµος Βισαλτίας
11. ∆ήµος Στρυµωνικού
12. ∆ήµος Τραγιλού
13. ∆ήµος Αλιστράτης

-- ∆ήµοι νοµού Τρικάλων -1. ∆ήµος Αιθήκων (∆∆ Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου, ∆ροσοχωρίου, Αθαµανίας, ∆έσης)
2. ∆ήµος Καλαµπάκας (εκτός του ∆.∆. Καλαµπάκας)
3. ∆ήµος Καστανιάς
4. ∆ήµος Κλεινοβού (∆∆ Κλείνου)
5. ∆ήµος Μαλακασίου
6. ∆ήµος Οιχαλίας
7. ∆ήµος Παληοκάστρου
8. ∆ήµος Παραληθαίων
9. ∆ήµος Πύλης
10. ∆ήµος Πυνδαίων
11. ∆ήµος Τυµφαίων
12. ∆ήµος Φαρκαδόνας
13. ∆ήµος Χασίων
14. Κ. Νεράιδας
15. Κ. Μυροφύλλου

-- ∆ήµοι νοµού Φθιώτιδας -1. ∆ήµος Αγίου Γεωργίου Τυµφρηστού
2. ∆ήµος Αµφίκλειας
3. ∆ήµος ∆οµοκού
4. ∆ήµος Ελάτειας
5. ∆ήµος Θεσσαλιώτιδος
6. ∆ήµος Μακρακώµης
7. ∆ήµος Ξυνιάδος
8. ∆ήµος Σπερχειάδος
9. ∆ήµος Τιθορέας
10. Κ. Τυµφρηστού
11. ∆ήµος Υπάτης

1.
2.
3.
4.

-- ∆ήµοι νοµού Φλώρινας -∆ήµος Αετού
∆ήµος Περάσµατος (∆∆ Φλάµπουρου, Άνω Υδρούσας, ∆ροσοπηγής)
∆ήµος Πρεσπών
Κ. Κρυσταλοπηγής
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5.
6.
7.
8.
9.

Κ. Νυµφαίου
Κ. Λέχοβου
Κ. Βαρικού
∆ήµος Κάτω Κλεινών
∆ήµος Αµυνταίου (∆.∆. Κέλλης)

-- ∆ήµοι νοµού Φωκίδας -1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ήµος Βαρδουσίων
∆ήµος Γραβιάς
∆ήµος ∆ελφών
∆ήµος Ευπαλίου
∆ήµος Καλλιέων
∆ήµος Λιδορικίου
∆ήµος Παρνασσού

-- ∆ήµοι νοµού Χαλκιδικής -1.
2.
3.
4.
5.

∆ήµος Ανθεµούντα
∆ήµος Αρναίας
∆ήµος Ζερβοχωρίων
∆ήµος Παναγίας (∆∆ Παναγιάς)
∆ήµος Πολυγύρου (∆∆ Σανών, Παλαιόκαστου, Προδρόµου, Ταξιάρχη, Βρασταµών)

6. ∆ήµος Σταγύρων-Ακάνθου (∆∆ Σταγύρων, Στρατονικίου)

-- ∆ήµοι νοµού Χανίων -1. ∆ήµος Ανατολικού Σελίνου
2. ∆ήµος Θερίσου (∆∆ Θερισού)
3. ∆ήµος Ινναχωρίου
4. ∆ήµος Καντάνου
5. ∆ήµος Κισσάµου
6. ∆ήµος Μουσούρων (∆∆ Καρανού, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σεµπρωνά)
7. ∆ήµος Μυθήµνης
8. ∆ήµος Πελεκάνου
9. ∆ήµος Σφακίων
10. Κ. Άση Γωνιά
11. ∆ήµος Κολυµβαρίου
12. ∆ήµος Βουκολίων

-- ∆ήµοι νοµού Χίου -1. ∆ήµος Αγίου Μηνά (εκτός της παραλιακής ζώνης –Καραφάς – Αγ. Ερµιόνη – Μέγας
Λιµένας – Αγ. Φωτεινή-)
2. ∆ήµος Αµανής
3. ∆ήµος Ιωνίας
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4. ∆ήµος Καµποχώρων
5. ∆ήµος Καρδαµύλων
6. ∆ήµος Μαστιχοχωρίων
7. ∆ήµος Οινουσσών
8. ∆ήµος Οµηρούπολης
9. ∆ήµος Χίου (πλην της πόλης Χίου)
10. ∆ήµος Ψαρών
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