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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 
ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και 
την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια 

αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την 
πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, 
πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ 

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

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν Ποσό 

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

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

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

∆ηµοσιονοµική 
∆ιόρθωση 

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

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

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε 
τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα 
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επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του 
στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και 
αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδροµή του Ταµείου 
Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» 

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

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε 
διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής 
Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την 
εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. 

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

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

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΕ 

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

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

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα: το πληροφοριακό 
σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο οποίο 
καταχωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν Προγράµµατα και 
δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που µε ευθύνη της ∆Α ή του  
καταχωρούνται στο ΟΠΣ.. 

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

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Πράξη Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή 

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

Προχρηµατοδότηση 
προγράµµατος   

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

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

εκδιδόµενη σε εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την 
οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος 
διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η 
ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β). 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΟΙΚΩ» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ.Α.Ε. που συνδέεται µε παρεµβάσεις ενίσχυσης στον 
τοµέα µεταποίησης, εµπορίου και παροχής υπηρεσιών µε στόχο την αύξηση της 
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση της παρουσίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας µέσω και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από µη 
επιχειρηµατίες, καθώς και τ βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µετεγκατάστασης 
υφισταµένων επιχειρήσεων από τα µεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
στην περιφέρεια.  
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν  
προτάσεις τους για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «ΜΕΤΟΙΚΩ» και την έγκριση της 
χρηµατοδότησης τους σύµφωνα µε την σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και του παρόντος «Οδηγού Εφαρµογής», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της και του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν έως την ολοκλήρωση των 
έργων. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
  
 

∆ιαρθρωτικό ταµείο –  νοµοθετικό   πλαίσιο - Κατανοµή δηµόσιας δαπάνης 

 

1. Η νοµοθεσία η οποία λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του προγράµµατος 
«Μετοικώ» είναι ο Ν. 3614/2007, όπως ισχύει (∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013) 
(ΦΕΚ267Α), η ΥΠΑΣΥ∆  και το Π∆ 98/96, (ΦΕΚ 77/Α/1996) που καθορίζει όρους και 
διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάµεσους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή 
τµηµάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και  οι:  Ν. 2438/96, Ν. 2308/95 – 
άρθρο 17 (ΦΕΚ 114Α)  &  Ν. 2244/94 – άρθρο 7 (ΦΕΚ168Α) και το Π∆ 93/97. 
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 
379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτηµα 
του  κανονισµού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών (ή 100.000 ευρώ 
για τον τοµέα των µεταφορών). ∆ιευκρινίζεται ότι το όριο των 200.000 ευρώ αφορά 
αποκλειστικά στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, ήτοι για προγράµµατα που 
εντάσσονται στον κανόνα de minimis, και δεν θίγεται η δυνατότητα που έχουν οι 
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επιχειρήσεις να λαµβάνουν, ενισχύσεις για προγράµµατα που δεν εντάσσονται στον 
εν λόγω κανόνα και πέραν του ανωτέρω ορίου.  
Επίσης, τονίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 5 του Κανονισµού ΕΚ αρ. 
1998/2006 της Επιτροπής της 15η; ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 378/28.12.2006), 
απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει 
ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα 
δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή 
απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.  

 
Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν  από τον ∆ικαιούχο και τους Τελικούς  Αποδέκτες οι 
απαιτήσεις δηµοσιότητας,  όπως απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 
Ε. Επιτροπής και οι λοιπές απαιτήσεις των Κανονισµών 1260/99, 448/2004 και 
1783/99, καθώς και των Κανονισµών 1685/2000, 1080/2006, 1828/2006 και 
800/2008. 

 
  2. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανόνα de minimis  καταγράφονται οι 
χορηγούµενες ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη 
επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στο παρόν 
πρόγραµµα, θα δηλώσει εγγράφως όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στα 
οποία ενδεχοµένως συµµετείχε κατά την τελευταία τριετία και το συνολικό ύψος των 
επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριµένη 
απαίτηση. 
 
 3. Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών 
ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η 
χρηµατοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά µη επιστρεπτέες 
επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΣΤΟΧΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 
2.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  
Το Πρόγραµµα  «ΜΕΤΟΙΚΩ» συνδέεται µε παρεµβάσεις ενίσχυσης επιλεγµένων 
κλάδων του τοµέα µεταποίησης, εµπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές 
ορίζονται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Κανονισµού, και συνάδει µε τους στόχους 
του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΕ. 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 επιδιώκει την δηµιουργία και επέκταση της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας, ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική 
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε 
ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας, µε ποιότητα και µε περιβαλλοντική 
ευαισθησία, καθώς και στην αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού.  
 
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα «Μετοικώ» εντάσσεται :  
 

� στο Γενικό Στόχο 2 του Ε.Π.Α.Ε. «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση 
των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων 
και γενική ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας». 

� στον Ειδικό Στόχο ΕΣ2.4 «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»  

� στην Κατηγορία Πράξης «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 
Επιχειρηµατικότητας». 

 
Επίσης ανάµεσα στις βασικές αποστολές του ΕΤΠΑ είναι η: 
 

� Συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το 
βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών. 

� Συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην 
Κοινότητα, χάρη στην συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική 
προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και 
στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 
Ειδικότερα, στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση της κινητικότητας του 
ανθρώπινου δυναµικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των  περιφερειακών / τοπικών 
οικονοµιών µέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η αποκέντρωση επιχειρηµατικών 
και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και η βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της 
µετεγκατάστασης υφισταµένων επιχειρήσεων από τα µεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.  
 
Στην παρούσα πράξη, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος, εντάσσονται όλες 
οι περιφέρειες της χώρας. 
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2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 20 εκ €., κατανέµεται δε ως 
εξής : 
 
Α. Για Μετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων από τους νοµούς Αττικής (πλην 
των ∆ήµων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και 
Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης(πλην επαρχίας Λαγκαδά), προς την περιφέρεια έξη (6) 
εκ.€. 
 
Β. Για την Ίδρυση νέων επιχειρήσεων, από φυσικά πρόσωπα ηλικίας µέχρι 55 ετών, 
τα οποία, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 4,  δεν ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και είναι µόνιµοι κάτοικοι του νοµού Αττικής (πλην των ∆ήµων, 
Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και του 
νοµού Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά), στην Περιφέρεια της χώρας  
δεκατέσσερα (14) εκ.€. 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 20.000.000,0€ ευρώ 
(∆ηµόσια ∆απάνη)  από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα: 
 
1. Ποσό 13.496.659,0€ 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 09  «Άλλα µέτρα για την 
τόνωση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». 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.  
 
2. Ποσό 2.449.889,0€  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 09  «Άλλα µέτρα για 
την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των 
ΜΜΕ». 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»  
 
3. Ποσό 1.113.586,0€ 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 09 «Άλλα 
µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε το Γενικό Στόχο 
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». 
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4. Ποσό 668.151,0€ 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 κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα 
µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». 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.» και ειδικότερα µε τον πρώτο επιµέρους στόχο «∆ιαφοροποίηση και 
εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» 
 
5. Ποσό 2.093.541,0€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-
10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 
GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 
«Ψηφιακή σύγκλιση και  Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό 
θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της 
Καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραµµα εναρµονίζεται µε 
το Γενικό Στόχο (Κορµό παρεµβάσεων) «Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για 
υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων».  
 
6. Ποσό 178.174,0€ 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 09 «Άλλα µέτρα για την προώθηση της έρευνας και της Καινοτοµίας 
και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». 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.»  

 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση 

του προγράµµατος ορίζονται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆/ΝΣΗ Ανάπτυξης 

& Συντονισµού και ο Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι:  
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την έκδοση της Προκήρυξης και 

τις τροποποιήσεις αυτής θα είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆/ΝΣΗ 
Ανάπτυξης & Συντονισµού.  

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη 
παρακολούθηση υλοποίησής του προγράµµατος είναι ο Ενδιάµεσος Φορέας του 
ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ). Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει: 

• 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 σύγχρονη και αυτόµατη ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
πληρωµής των δικαιούχων και την εισήγηση επί των θεµάτων αυτών στα 
αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.  

• Την ευθύνη για την σύνταξη των αποφάσεων εκταµίευσης της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης και των εγκρίσεων ολοκλήρωσης των έργων για την τελική 
εκταµίευση.  

• Την ευθύνη για την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στους 
δικαιούχους µέσω και των διαδικασιών προχρηµατοδότησης του 
προγράµµατος που θα αναλάβει ο ανάδοχος. 

• Τη διατήρηση πλήρη 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 αναλυτική και οριστική ανάλυση αρµοδιοτήτων θα περιέχεται στην απόφαση 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 
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Το πρόγραµµα προκειµένου να έχει την µέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και ταχύτητα 

στην αξιολόγηση και υλοποίηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, δύναται να 

έχει πλήρη ηλεκτρονική µορφή και σχεδόν το σύνολο των εργασιών να γίνονται 

αυτόµατα και µέσω υπολογιστών (on screen). 

 

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. 
� ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο 

πρόγραµµα. 
� Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και η υποβολή φακέλων προτάσεων 

και δικαιολογητικών.  
� Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
� Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύµφωνα και µε τους 

διατιθέµενους πόρους.  
� Ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 
� Αποστολή των αποφάσεων στους υποψηφίους. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων σύµφωνα 
µε τη γενική κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους. 
 
Στην παραπάνω διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο οι προτάσεις που έλαβαν 
τουλάχιστον το 50% της µέγιστης βαθµολογίας. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι 
προτάσεις που έλαβαν την µεγαλύτερη βαθµολογία µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού, δηλαδή, η βαθµολογία  βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι 
ικανή συνθήκη για την ένταξη µιας πρότασης στο πρόγραµµα.  
 
Το πρόγραµµα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις. Προτάσεις που δεν 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της οµάδος κριτηρίων   επιλεξιµότητας, όπως αυτά 
αναλύονται στο Κεφάλαιο 8, παρ. 8.1, δεν τυγχάνουν περαιτέρω αξιολόγησης και 
αποκλείονται από την διαδικασία. 

 
Προτεραιότητα του Προγράµµατος αποτελεί 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 την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.   
 
Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των Στρατηγικών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έξι Προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ & 5 ΠΕΠ 
µεταβατικής στήριξης.) 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης και τους ∆ικαιούχους  
οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν.  (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 
της Ε. Επιτροπής και οι λοιπές απαιτήσεις των Κανονισµών 1260/99, 1783/99, 
1145/2003, 448/2004.  
 
Κριτήρια διαχωρισµού µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): Το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που 
εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο 
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Αλιείας), όπως αυτά συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III & IV). 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. 
Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια διαχωρισµού ισχύουν µόνο για τις Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  
 
 
 
∆ιάρκεια Υποέργων 

 
Η ολοκλήρωση των υποέργων πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο σε 18 µήνες 
από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης των έργων, µε δυνατότητα 
παράτασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10.2 του παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
  
4.1 Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 
µέχρι και το 1991 και διαµένουν µόνιµα στους νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, 
Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και 
Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την 
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος και τα οποία επιθυµούν να 
ξεκινήσουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της 
χώρας, καθώς και στις εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής και στην επαρχία 
Λαγκαδά του νοµού Θεσσαλονίκης, επιχειρηµατική δραστηριότητα από αυτές που 
αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1. 
 
Ως άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη ατοµικής επιχείρησης 
από τον ενδιαφερόµενο ή η συµµετοχή του ως εταίρος σε νοµικό πρόσωπο 
οποιασδήποτε µορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε.). 
 
∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του 
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, δηλώνουν τα 
εισοδήµατα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3) και 
αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

∆εν είναι επιλέξιµα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές 
δραστηριότητες. 

 

4.2 Για την µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων. 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν   
επιχειρηµατική δραστηριότητα στους νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, Κυθήρων, 
Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης, 
από αυτές που αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1  και επιθυµούν να 
διακόψουν την εκεί λειτουργία της επιχείρησης τους και να την µεταφέρουν σε ΟΤΑ 
µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας καθώς και στις 
εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής. 
 

Η ως άνω µετεγκατάσταση µπορεί να συνδυάζεται µε εκσυγχρονισµό της 
επιχείρησης. 

Επιπλέον προϋποθέσεις σε αµφότερες τις προαναφερόµενες κατηγορίες είναι κατά 
περίπτωση και τα ακόλουθα: 

–ο ενδιαφερόµενος να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, κ.α.) 
– δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν αποτελεί 
προβληµατική επιχείρηση, δεν εκκρεµεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης 
– να τηρεί βιβλία Α΄, Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµερος. 
  
Το µέγεθος των επιλέξιµων φορέων πρέπει να είναι πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης 
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Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) και τον Κανονισµό 800/2008 και το παράρτηµά 
του. 
 
Ειδικότερα : 
 

� Οι µεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό µεταξύ 50 και 249 ατόµων 
και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο 
του συνόλου του ισολογισµού τα 43 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση ή απώλεια 
της ιδιότητας αυτής συµβαίνει όταν το φαινόµενο αυτό επαναληφθεί 
επί 2 διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

 
� Οι µικρές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό µεταξύ 10 και 49 ατόµων και 

το όριο του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει 
τα  10 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας αυτής συµβαίνει 
όταν το φαινόµενο αυτό επαναληφθεί επί 2 διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

 
� Οι πολύ µικρές διαθέτουν προσωπικό µικρότερο των 10 ατόµων και το όριο 

του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατ. ευρώ. Η απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας αυτής συµβαίνει όταν 
το φαινόµενο αυτό επαναληφθεί επί 2 διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

 
Εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).  
 
Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι 
ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, Μον.ΕΠΕ, ΕΠΕ ή 
Ανώνυµη), η οποία, για τις περιπτώσεις της παρ. 4.1, θα συσταθεί µετά την 
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. 
 
Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία: 

• Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν δικαιούχοι του προγράµµατος µε ποσοστό 
τουλάχιστον 75%. 

• Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατά 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.  

 
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων. 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών 
Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού 
κεφαλαίου. 
 
Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο 
πρόταση. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο 
πρόγραµµα, οι προτάσεις στις οποίες το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει, θα 
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. 
 
. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
5.1 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια προϋπολογισµού των προτάσεων σε 

€ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) καθώς επίσης και το ποσοστό της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης. 

 
Ανώτατο όριο του 
επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού 

Κατώτατο όριο του 
επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού 

Ποσοστό δηµόσιας 
χρηµατοδότησης επί του 
εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού 

200.000 € 
για τις επιχειρήσεις του 
τοµέα µεταποίησης και 
του τοµέα ανακύκλωσης 
και περιορισµού της 
ρύπανσης 

30.000 € 

 

50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πυρόπληκτες/σεισµόπληκτες 
περιοχές) 

100.000 € 
για τις επιχειρήσεις  
τουρισµού 
 

30.000 €  

  

 

50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πυρόπληκτες/σεισµόπληκτες 
περιοχές) 

100.000 €  
για τις εµπορικές 
επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών 

20.000 € 

 
50% 

(60% σε νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων και 

πυρόπληκτες/σεισµόπληκτες 
περιοχές) 

 
Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης 
είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
� Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 

5.000 κατοίκων (βάσει της απογραφής του 2001). 
� Το επιχειρηµατικό σχέδιο να εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή των νοµών, 

Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας, Μαγνησίας και Κεφαλληνίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται 
σύµφωνα µε τις αριθµ. 5285/Α32/31-8-07 (ΦΕΚ 1744 Β΄) και 5645/Α32/12-9-07 
(ΦΕΚ1845 Β΄) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων καθώς 
επίσης και σε σεισµόπληκτες περιοχές των νοµών Αχαΐας, Ηλείας και 
Αιτωλοακαρνανίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύµφωνα µε τις αριθµ 
5322/Α32/8-7-08 (ΦΕΚ 1336 Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Υ.Α. 7320/Α32/19.09.08 
(ΦΕΚ 2007/Β). 

 
5.2 Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, για την κάλυψη του 

συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του 
έργου. Η ιδιωτική συµµετοχή καλύπτεται µε ίδια συµµετοχή και, όπου χρειάζεται, 
µε Τραπεζικό δανεισµό. 
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5.3 Η ίδια συµµετοχή τίθεται κατ’ ελάχιστο στο 20% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις και στο 25% για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του συνολικού 
προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης. Αν οι ενδιαφερόµενοι το επιθυµούν, 
µπορούν για τη διευκόλυνσή τους να απευθύνονται στο Ταµείο Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) το οποίο αναλαµβάνει τις 
εγγυήσεις που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου (∆ιεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: 
Λεωφ. Αµαλίας 26, Τηλ.: 210-3311201-5, ∆ιαδικτυακός τόπος : www.tempme.gr). 
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφεροµένων για τη τήρηση του Κανόνα De 
Minimis, δηλαδή τη µη υπέρβαση των σχετικών ορίων, καθώς η εγγύηση και η 
επιδότηση δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων. 

  
5.4 Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν 

επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους, εκτός από τις Τράπεζες για την 
χορήγηση ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή 
στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης, που χρησιµοποιείται για την 
υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος ή για την παροχή εγγυητικής 
επιστολής που απαιτείται για την εκταµίευση προκαταβολής της επιχορήγησης. 

 
5.5 Ίδια συµµετοχή (ίδιοι πόροι ) νοείται: 
 

• για τους νεοϊδρυόµενους  φορείς, το καταβαλλόµενο εταιρικό/µετοχικό 
κεφάλαιό τους. 

 
• για τους υφιστάµενους φορείς, το ποσό της αύξησης του εταιρικού/µετοχικού 

κεφαλαίου τους που µπορεί να προκύπτει: 
 

Α. από νέες σε µετρητά εισφορές των εταίρων/µετόχων, ή 
 
Β. κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα σκοπού) 

αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του 
τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και 
υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν διανεµηθούν πριν την 
παρέλευση συγκεκριµένου χρονικού  διαστήµατος (πχ. 3 ή 5 έτη) από την 
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ή 

 
Γ. από κεφαλαιοποίηση υφιστάµενων κεφαλαίων του φορέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΝΩΤΑΤΑ OΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΡΑΣΗ 
  

6.1 Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 

Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό που προτείνεται από την 
επιχείρηση για χρηµατοδότηση, είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται σε µία από 
τις παρακάτω κατηγορίες. 

 

1. Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις 

2. ∆απάνες κτιριακές & διαµόρφωσης χώρων 

3. ∆απάνες προβολής - προώθησης, υπηρεσίες συµβούλων, άλλες δαπάνες  

 

Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία: 

Περιγραφή Επιλέξιµων ∆απανών 

1.1   Εξοπλισµός. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισµού, 
απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

• Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εµπορευµάτων. 

• Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Ποιοτικού ελέγχου. 

• Εξοπλισµός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου 
άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, 
καρότσια κλπ). 

• Μεταφορικά µέσα επαγγελµατικής ή µικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, 
υλικών, προϊόντων και εµπορευµάτων. 

• Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης και εξοικονόµησης πρώτων υλών. 
(Συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων, αντιµετώπισης ηχορύπανσης). 

• Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας). 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισµικό (S/W) που σχετίζονται 
άµεσα µε τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συµπεριλαµβανόµενης 
της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης. 

• Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, 
φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, 
εκτυπωτές, scanners και άλλα περιφερειακά υπολογιστών). 

• ∆απάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της 
επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια). 

• ∆απάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ). 

• ∆απάνες µεταφοράς, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του παραπάνω 
εξοπλισµού. 

• ∆απάνες αποσυναρµολόγησης υφιστάµενου εξοπλισµού,  µεταφοράς, 
εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του. 
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1.2   Ειδικές Εγκαταστάσεις. 

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:  
 

• Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα, εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, 
συντήρηση, ξήρανση) και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. 

• Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης 
(π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης). 

• Εγκαταστάσεις παροχής εφεδρικής ενέργειας (Η/Ζ), εξοικονόµησης ενέργειας, 
συµπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για 
ίδια χρήση. 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων. 

• ∆απάνες για την δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για την εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. 

 

 

2   ∆απάνες κτιριακές & διαµόρφωσης χώρων. 

Η κατηγορία δαπανών αφορά:  

 

• ∆ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισµάτων και 
επιχρισµάτων, βαψίµατα και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών 
εγκαταστάσεων για τη χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση. 

•  Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 
πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας καθώς και 
µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. 

• ∆απάνες εξοικονόµησης ενέργειας ή/και περιορισµού της ρύπανσης 

• Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω. 

• ∆ιαµόρφωση χώρων και στοιχειωδών υποδοµών για τη διευκόλυνση της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτές απουσιάζουν πλήρως. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την δηµιουργία των 
απαραίτητων υποδοµών για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε 
αναπηρία. 

 

3   ∆απάνες προβολής - προώθησης, υπηρεσίες συµβούλων, άλλες δαπάνες 

3.1   Προβολή – Προώθηση 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες :  
 

• Συµµετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, 
δαπάνες ταξιδιών). 

• ∆ιαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή 
τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά 

• ∆ηµιουργίας λογότυπου. 

• Σχεδιασµού και εκτύπωσης διαφηµιστικών εντύπων.  

• Σχεδιασµός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet). 

• ∆ηµιουργίας εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM). 

• Κατασκευής επιγραφών για την πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης. 
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3.2   Υπηρεσίες συµβούλων 

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά µόνο τα παρακάτω:  

 

• Τεχνική βοήθεια (σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του έργου, 
έκδοση τυχόν απαιτούµενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). 

• ∆απάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, 
φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχοµένου).  

 

3.3   Άλλες δαπάνες 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας. 

• ∆απάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ή 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

• Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 

 
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 έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορεί να γίνεται µετά την 
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. 

• Η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται µε 
αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσµεύει τη διοικητική απόφαση 
σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου. 

• Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράµµατος 
πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις ότι είναι καινούργιος 
από τους προµηθευτές), συνιστάται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά 
αποδοτικός.  

• 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, 
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). 

• Η τιµολόγηση των προµηθευτών για δαπάνες της κατηγορίας κτιριακά και 
διαµόρφωση χώρων πρέπει να συνοδεύεται από επιµετρήσεις εργασιών και 
εξοπλισµού. 

• Οι δαπάνες Leasing δεν είναι επιλέξιµες.  

•••• ∆απάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες. 
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6.2 Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού 
προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό 
τοµέα δραστηριοποίησης 

 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 
Ανώτατο όριο επιχορηγούµενης δαπάνης ανά 

κατηγορία 

1 Εξοπλισµός και ειδικές 
εγκαταστάσεις 

Μέχρι το 100% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της 
πρότασης.  

2 Κτιριακές, διαµόρφωση 
χώρων 

 Μέχρι το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της 
πρότασης. * 

3 Προβολή-προώθηση & 
άλλες δαπάνες 

Μέχρι  το 10% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της 
πρότασης. * 

4 Σύνταξη πρότασης και 
φάκελου υποβολής 

Μέχρι 2.000 € 

5 Επίβλεψη υλοποίησης 
έργου  

Μέχρι 1.000 € 

 
Σε όλους τους τοµείς, στην κατηγορία εξοπλισµός είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για 
τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της 
επιχείρησης µε ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €. 
 
*Μετά την έγκριση της πρότασης ο δικαιούχος δεσµεύεται να υλοποιήσει το εγκριθέν 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο σε ποσοτικούς όρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 
Γενικά ∆ικαιολογητικά 
 
7.1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης 
 
Το Έντυπο λαµβάνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα των ΕΦ∆ και περιλαµβάνει 
συνοπτική περιγραφή επένδυσης και δαπανών και θα πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένο από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης και σφραγισµένο µε 
τη σφραγίδα της Επιχείρησης. 
 
7.2. ∆ικαιολογητικά καταρχήν επιλεξιµότητας φορέων 
 
7.2.1 Για φυσικά πρόσωπα  των περιπτώσεων της παρ. 4.1 
 

• Επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος – Ε1 ή του αντίστοιχου 
εκκαθαριστικού του φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης των 
προηγούµενων, βεβαίωση της οικείας ∆ΟΥ για απόδοση ΑΦΜ. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου ότι δεν ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. 

• Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του φυσικού προσώπου. 
 
 7.2.1 Για φορείς  των περιπτώσεων της παρ. 4.2 
 
Αντίγραφο της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος – Ε3 της προς µετεγκατάσταση 
επιχείρησης. 

 
7.3.  ∆ικαιολογητικά φυσικών προσώπων των περιπτώσεων της παρ. 4.1 
 

• Αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
• Αντίγραφα ενσήµων ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

• Βεβαίωση εργοδότη για το είδος της απασχόλησης ή, εάν δεν υπάρχει, 
αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου 

• Αντίγραφο της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος – Ε3 της οικογενειακής 
επιχείρησης και Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης για το είδος της απασχόλησης (όπου εφαρµόζεται). 

 
7.4. Οικονοµικά στοιχεία του φορέα της επένδυσης, για φορείς της παρ. 4.2 
 
Α. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας: 
 

• ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή επικυρωµένα 
αντίγραφα αυτών από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης, 
αντίγραφα ισολογισµών για Ο.Ε., Ε.Ε. και ατοµικές επιχειρήσεις, των τριών 
τελευταίων κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων, καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο 
τελευταίου µηνός προ της υποβολής. Εφόσον δεν υπάρχουν οικονοµικές 
καταστάσεις τριετίας προσκοµίζονται αυτές των δύο τελευταίων ετών. Για τις 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν συµπληρώνουν 12άµηνο κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αναλυτικό ισοζύγιο τελευταίου µηνός της 
περιόδου λειτουργίας. 
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• Αντίγραφο των εντύπων  Ε3 και Ε7 των τριών τελευταίων κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν των δύο τελευταίων 
κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

 
Β. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας: 
 

Αντίγραφο των εντύπων Ε3 και Ε7 των τριών τελευταίων κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν των δύο τελευταίων κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων. 
 
Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν συµπληρώνουν 12άµηνο κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αντίγραφο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
της περιόδου λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ακόµα υποβληθεί (για 
περιπτώσεις φορέων που µόλις έχουν συσταθεί και λειτουργούν λιγότερο από 1 
µήνα). 
 

Γ.  Σε περίπτωση συνδεδεµένων ή συνεργαζόµενων εταιριών, θα πρέπει και γι’ αυτές 
να προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της ιδιότητας 
ΜΜΕ, µετοχική/ εταιρική σύνθεση της επιχείρησης, καθώς επίσης και συµµετοχές 
της σε άλλες επιχειρήσεις. 

 
7.5. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου, της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση, καθώς και του 
απαιτούµενου κεφαλαίου κίνησης αυτής. 
 
Α. Καταβολή αρχικού ή αύξηση εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου από νέες σε µετρητά 
εισφορές των εταίρων/µετόχων: 
 

Θα πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό της επένδυσης και 
να τεκµηριώνεται σαφώς από τα συστατικά έγγραφα της επιχείρησης (και όλων 
των τροποποιήσεων αυτών), τις σχετικές εταιρικές πράξεις (απόφαση Γ.Σ. της 
εταιρείας), από τις οικονοµικές καταστάσεις της και από βεβαιώσεις κατοχής, ως 
εξής: 
i) Μετρητά/Τραπεζικές καταθέσεις των εταίρων/µετόχων 
Μια τραπεζική κατάθεση θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή ιδίων κεφαλαίων 
για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης, µόνον εάν τεκµηριώνεται ότι η κατάθεση 
αυτή δεν είναι πρόσκαιρη και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι και τον χρόνο 
υποβολής της εξεταζόµενης αίτησης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να υποβάλλεται 
σχετική βεβαίωση περί του µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών 
τραπεζικών λογαριασµών καταθέσεων για το τρίµηνο πριν την υποβολή της 
αίτησης και υπόλοιπο λογαριασµού κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
πρότασης. 
ii) Λοιπών διαθεσίµων των εταίρων/µετόχων κατά τον χρόνο υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης. 
Ως λοιπά διαθέσιµα νοούνται τα χρεόγραφα (οµόλογα, µετοχές, µερίδια 
αµοιβαίων κεφαλαίων) τα οποία θεωρούνται δυνητικές πηγές εξασφάλισης ιδίων 
κεφαλαίων εφόσον (α) ο εταίρος/µέτοχος δηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε 
ρευστοποίησή τους για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης, (β) τεκµηριώνεται 
επαρκώς ότι τα διαθέτει κατά τον χρόνο υποβολής της εξεταζόµενης αίτησης µε 
αντίστοιχη προσκόµιση των σχετικών βεβαιώσεων κατοχής τους, (γ) οι 
δηλούµενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τρέχουσες τιµές 
ρευστοποίησης αυτών, (δ) είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίησή τους εντός του 
χρονοδιαγράµµατος της επένδυσης και (ε) στην περίπτωση που το απαιτούµενο 
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ποσό της ίδιας συµµετοχής δεν καλύπτεται µετά τη ρευστοποίηση, το υπόλοιπο 
θα πρέπει να καλυφθεί βάσει της ανωτέρω περίπτωσης i). 
 

Β. Κατά περίπτωση, τα φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα σκοπού) 
αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του 
τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό 
τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την 
παρέλευση χρονικού διαστήµατος  πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 

Ο τρόπος κάλυψης ίδιας συµµετοχής µε φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα 
σκοπού) αποθεµατικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτός εφόσον: (α) δεν 
έχουν χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε άλλο ενισχυόµενο επενδυτικό 
σχέδιο, (β) τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονοµικές καταστάσεις 
της τελευταίας κλεισµένης χρήσης, ισοζύγιο που αφορά στη διαχειριστική 
περίοδο από την ηµεροµηνία των τελευταίων οικονοµικών καταστάσεων έως και 
την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, καθώς και των σχετικών 
εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας), (γ) αξιολογείται λαµβανοµένης 
υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης σχετικά µε το ότι η χρήση 
των εν λόγω κεφαλαίων ως ίδια συµµετοχή για την επένδυση δεν θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση µετά την αφαίρεση των 
ποσών αυτών από τα διαθέσιµά της. 
Τα αποθεµατικά αυτά πρέπει να εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 
Γ. Αύξηση εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάµενων 
κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής: 
 
i) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους µετόχους/εταίρους 
Η αύξηση πραγµατοποιείται από υφιστάµενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των 
εταίρων/µετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
φορέα υπό τη µορφή µη διανεµηµένων µερισµάτων, υποχρεώσεων προς 
εταίρους/µετόχους, εφόσον δηλώνεται η δέσµευση των εταίρων/µετόχων να τα 
εισφέρουν ως µετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι 
αποδεκτή εφόσον: (α) τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών 
πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαµβανοµένης υπόψη της 
οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για 
την επένδυση δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση. 
 
ii) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών εις Νέο 
 
Η αύξηση πραγµατοποιείται από υφιστάµενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των 
εταίρων/µετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
στην επιχείρηση υπό τη µορφή κερδών εις νέο. 
Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον: (α) 
τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της 
εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της 
επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την επένδυση δεν θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση.  
 
Όσον αφορά στην κάλυψη των ίδιων πόρων (ίδια συµµετοχή) µε αύξηση µετοχικού ή 
εταιρικού κεφαλαίου είναι αποδεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις: 
 
• Για Ο.Ε. και Ε.Ε. η αύξηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την υποβολή της 
αίτησης του επενδυτικού σχεδίου. 
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• Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. η αύξηση δύναται να πραγµατοποιείται και πριν την υποβολή 
του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε τους 
τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης µε αποκλειστικό σκοπό τη 
χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή στη συγκεκριµένο επενδυτικό 
σχέδιο και ότι, µέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της 
εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης της αύξησης του 
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου εντός του χρονικού διαστήµατος των 3 µηνών προ της 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να προσκοµίζονται τα 
δικαιολογητικά πιστοποίησης καταβολής της ίδιας συµµετοχής. 
 
• Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης 
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου) µέχρι την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του τελικού 
ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου. 
• Θα πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης. 
 
 
7.6. Λοιπά Γενικά ∆ικαιολογητικά: 
 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση µεγέθους επιχείρησης (ΜΜΕ) βάσει του ορισµού της ΕΕ.  
 

• Προσφορές/Προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και 
αναγωγή κόστους ανά µετρική µονάδα. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να 
έχουν ληφθεί εντός τριµήνου µέχρι την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 

 

• Κωδικοποιηµένο καταστατικό για τις επιχειρήσεις της παρ. 4.2 
 
 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 (µία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο 
που συµµετέχει στην πρόταση), στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
i. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση και όλα τα υποβληθέντα έγγραφα 

και δικαιολογητικά είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. 

ii. O υποψήφιος δεν ασκούσε επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01.07.2008 έως 
την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. 

iii. ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης / 
προκήρυξης του προγράµµατος. 

iv. Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο 
πρόγραµµα, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση 
χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. 

v.  ∆εν συµµετέχει σε άλλη πρόταση του εν λόγω προγράµµατος.   
vi. ∆εν έχει συνταξιοδοτηθεί.  
vii. Ότι δεν είναι αγρότης, δεν αποτελεί µέλος αγροτικής οικογένειας, δεν θα 

δραστηριοποιηθεί ή θα δραστηριοποιηθεί σε περιοχή ΟΠΑΑΧ (Παράρτηµα IV)  

viii.  Ότι αναλαµβάνει τη δέσµευση για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής εφόσον 
η πρόταση εγκριθεί και τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής. 

ix.  Αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

x.  Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από το 
πληροφοριακό σύστηµα TAXIS και τα συστήµατα των ασφαλιστικών 
οργανισµών.  

xi. Αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο 
Υποβολής, προς τον ΕΦ∆ στο e-mail: …………@... και  όσα λαµβάνονται από 
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αυτόν θα επέχουν  θέση επίσηµων εγγράφων.  
xii.  Αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία µε τον ΕΦ∆ 
αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (Αιτήµατα 
τροποποίησης, Εκθέσεις Προόδου και Ολοκλήρωσης κλπ) θα γίνεται ηλεκτρονικά 
(on screen) µέσω ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα καθοριστούν από τον 
ΕΦ∆.    

xiii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει αθροιστικά σε µία τριετία, επιχορηγήσεις µε τον 
κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €.  Σε περίπτωση λήψης 
επιχορηγήσεων µε τον κανόνα De minimis, να δηλωθούν τα ποσά επιχορήγησης 
και το αντίστοιχο πρόγραµµα 

 
 
7.7. Ειδικά ∆ικαιολογητικά 

 
• Βεβαίωση χρήσης γης, εάν το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται σε εγκατάσταση 

σε συγκεκριµένη θέση. 
 

 
Τα αντίγραφα δικαιολογητικών που συνοδεύουν µια πρόταση δεν χρειάζεται να είναι 
επικυρωµένα. Η ευθύνη περί µη εγκυρότητας η ισχύος των υποβαλλόµενων 
δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα της επένδυσης. 
 
Μπορεί δυνητικά, να υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο από 
πλευράς του επιχειρηµατία - επενδυτή – για την τεκµηρίωση της ακρίβειας του 
περιεχοµένου της υποβληθείσας πρότασης (στοιχεία τεκµηρίωσης, π.χ. 
Πιστοποιητικά διαχειριστικών συστηµάτων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και λοιπά 
στοιχεία που σχετίζονται µε την επιχείρηση ή τον βασικό της µέτοχο, στοιχεία που 
αφορούν την επένδυση και αποδεικνύουν την ωριµότητά της, όπως προέγκριση 
χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκατάστασης κλπ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
8.1 Καθορισµός κριτηρίων επιλεξιµότητας πρότασης 

 
Κριτήριο επιλεξιµότητας 
 

 
Τεκµηρίωση 

Τεκµηρίωση 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
&   
Κάλυψη ιδίας συµµετοχής 
 

 
• Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη 
δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαµβάνει 
προσφορές – προτιµολόγια - τιµοκαταλόγους και 
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών 
στοιχείων του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και 
των επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων. Για τις 
δαπάνες των εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών και 
των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και 
ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκµηριωµένου 
προϋπολογισµού, ανά περίπτωση. 

• Επίσης, θα πρέπει να περιλαµβάνει τυχόν στοιχεία 
τεκµηρίωσης : τεχνολογικής καινοτοµίας, ύπαρξης 
πατέντας, χρήσης νέων τεχνολογιών, προστασίας 
περιβάλλοντος, αξιοποίησης της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, πρόβλεψης για την εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία τόσο στο 
φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον όσο και στις 
υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. 

• Τέλος, θα πρέπει να περιέχει περιγραφή και τεκµήρια 
του τρόπου κάλυψης της ιδίας συµµετοχής,  σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου 
υποβολής.   

Τεκµηρίωση της 
επιλεξιµότητας του φορέα 
της επιχείρησης 

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Κεφάλαια 4 και 7 του 
Οδηγού 

 

• Όλα τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά για να 
θεωρηθεί κάθε πρόταση κατ’ αρχήν επιλέξιµη. 

 

• Η µη κάλυψη, έστω και ενός κριτηρίου αποτελεί λόγο απόρριψης της 
πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης - βαθµολόγησης. 
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8.2 Κριτήρια αξιολόγησης 
 
8.2.1: Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1 
Οι γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο 
της επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση)  

25% 

2 
Η προηγούµενη εµπειρία και ειδικότερα η προηγούµενη 
εργασιακή εµπειρία. 

20% 

3 Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου 25% 

4 Η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης 20% 

5 
Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν σε 
συνδυασµό µε τη ρεαλιστικότητα του στόχου αυτού. 

10% 

  100% 

 
Κριτήριο 1: Γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της 
επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση) 
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκµηριωµένης γνώσης των υποψηφίων 
(εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση). Οι γνώσεις των υποψηφίων τεκµηριώνονται 
µε τίτλους σπουδών που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας. 
 

Υποκριτήριο 1.1 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Βαθµοί 

Ανώτατη Εκπαίδευση 50 

Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση µετά το Λύκειο 40 

Λύκειο - Γυµνάσιο 30 

∆ηµοτικό-Καµία τεκµηρίωση 20 

 

Υποκριτήριο 1.2   
Συνάφεια της εκπαίδευσης µε το αντικείµενο δραστηριότητας 

Βαθµοί 

Μεγάλη συνάφεια γνώσεων 50 

Μικρή συνάφεια γνώσεων 30 

Καµία συνάφεια γνώσεων 0 

 
Βαθµολογία Κριτηρίου 1 = Βαθµολογία Υ1.1 + Υ1.2 
 
Κριτήριο 2: Προηγούµενη εµπειρία και ειδικότερα η προηγούµενη εργασιακή 
εµπειρία  
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκµηριωµένης εµπειρίας των υποψηφίων.  
 
Η χρονική διάρκεια της εµπειρίας των υποψηφίων τεκµηριώνεται µε ένσηµα ή 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή µε φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής 
επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), 
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συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης για 
την απασχόληση του υποψήφιου φορέα,  ή µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.  
 
Η συνάφεια της εµπειρίας µε το αντικείµενο της πρότασης τεκµηριώνεται µε 
βεβαίωση του εργοδότη ή επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του 
ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του ή µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο στοιχείο. 
 

Υποκριτήριο 2.1 
 Έτη εµπειρίας 

Βαθµοί 

Μεγαλύτερη των 10 ετών τεκµηριωµένη 50 

Μεγαλύτερη των 2 και µικρότερη των 10 ετών τεκµηριωµένη ή 
αντίστοιχη εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση 

40 

Μικρότερη των 2 ετών  20 

 
Β.  

Υποκριτήριο 2.2 
 Συνάφεια της εµπειρίας µε το αντικείµενο δραστηριότητας 

Βαθµοί 

Μεγάλη συνάφεια γνώσεων  50 
Μικρή συνάφεια γνώσεων 30 

Καµία συνάφεια γνώσεων 0 

 
Βαθµολογία Κριτηρίου 2 = Βαθµολογία Υ2.1 + Υ2.2 
 
 
Κριτήριο 3: Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου  
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: 
 
Υποκριτήριο  
 

Βαθµοί 

3.1 Αρτιότητα και πληρότητα του τεχνικού σχεδιασµού της 
πρότασης 

 
    Χαµηλή      Μέτρια    Ικανοποιητική      Καλή         Πολύ καλή                                  
       (5)              (10)             (15)               (20)                (25) 

5-25 

3.2. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη 
 
    Χαµηλή              Μέτρια               Πολύ καλή           
        (5)                     (10)                       (20)            

5-20 

3.3. Τεχνολογικός και καινοτοµικός χαρακτήρας της 
προτεινόµενης επένδυσης 

 
    Χαµηλός          Μέτριος             Πολύ καλός                    
       (5)                     (10)                        (15)                      

5-15 

3.4. Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
 
    Χαµηλή             Μέτρια               Πολύ καλή    
      (0)                      (5)                      (10)    

0-10  

3.5. Συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του 
περιβάλλοντος 
 
    Χαµηλή              Μέτρια                   Καλή    
       (5)                      (10)                     (20) 

5-20 



 30

 

3.6. Συσχέτιση µε πρότυπα παραδοσιακού πολιτισµού της 
χώρας 
 
    Χαµηλή            Μέτρια                  Καλή    
      (0)                    (5)                      (10) 

0-10 

 
 
Βαθµολογία Κριτηρίου 3 = Βαθµολογία Υ3.1 + Υ3.2+…Υ3.6 
 
 
Κριτήριο 4: Βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης  
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: 
 
Υποκριτήριο  
 

Βαθµοί 

4.1. Προοπτικές της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνθήκες 
αγοράς και του κλάδου (τοπικές ανάγκες, σχετικές έρευνα 
αγοράς, πορεία κλάδου, κ.ά.) 

 
Χαµηλές      Μέτριες     Ικανοποιητικές  Αρκετά καλές   Πολύ καλές     
     (10)             (20)                 (30)                    (40)                  (50) 
 

10-50 

4.2 Εφικτότητα προβλεποµένων οικονοµικών στοιχείων πρώτης  
τριετίας (προβλεπόµενες πωλήσεις, κόστος, κ.ά.) 

 
    Χαµηλή            Μέτρια              Αρκετά καλή           Πολύ καλή      
     (10-15)               (20-25)               (30-35-40)                (45-50) 

10-50 

 
Βαθµολογία Κριτηρίου 4 = Βαθµολογία Υ4.1 + Υ4.2 
 
Κριτήριο 5:Αριθµός των θέσεων εργασίας     
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των νέων θέσεων απασχόλησης που θα 
δηµιουργηθούν  σε συνδυασµό µε τη ρεαλιστικότητα της πρότασης.  
 
άτοµα 0 20 βαθµοί 
άτοµα 1  40 βαθµοί 
άτοµα 2 - 4 60 βαθµοί 
Άτοµα 5-7 80 βαθµοί 
Άτοµα >=8 100 βαθµοί 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Συντελεστής Βαρύτητας 1Χ  Βαθµολογία Κριτηρίου 
1 +…  ΣΒ5ΧΒΚ5 
 
Προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν, τουλάχιστον το 50 % της µέγιστης 
βαθµολογίας, δηλαδή 50 βαθµούς, απορρίπτονται. 
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8.2.2: Για την µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων 
 
Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθµοί 

1 Κριτήρια αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης  40  

2 

Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου και της επίδρασής του στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

 

60  

  100 

 

 
1.  Κριτήρια αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης. 
 
1.1 Οικονοµικά στοιχεία τελευταίας τριετίας 2006-2007-2008 

(πλήρη έτη- διαχειριστικές χρήσεις) 
…15...ΒΑΘΜΟΙ 

∆ΕΙΚΤΕΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1.1 Καθαρό περιθώριο κέρδους που ορίζεται ως: 
  
 Κ = Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων / Κύκλος 

Εργασιών   
       (µέσος όρος των Κ για την τελευταία τριετία)  

  

 
α. Για επενδύσεις στον τοµέα µεταποίησης 

  

        Κ≥ 9%     :       Χορηγούνται βαθµοί 6 
                   9%> Κ ≥ 5%    :      Χορηγούνται βαθµοί 5 

5%> Κ ≥1%     :     Χορηγούνται βαθµοί 3 
1%> Κ ≥0%     :     Χορηγούνται βαθµοί 1 
0%> Κ             :   Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
β. Για επενδύσεις στον τοµέα υπηρεσιών & εµπορίου 

  

           Κ≥ 15%    :       Χορηγούνται βαθµοί 6 
15% > Κ ≥ 7%     :     Χορηγούνται βαθµοί 5 
  7% > Κ ≥ 3%     :    Χορηγούνται βαθµοί 3 
  3% > Κ ≥ 1%     :    Χορηγούνται βαθµοί 1 
   1%> Κ              :  Χορηγούνται βαθµοί 0 

                                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Υποκριτήριο 1.1.1 
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1.1.2 Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων    

που ορίζεται ως: 
 
Π = (Πωλήσεις έτους – Πωλήσεις προηγούµενου 
έτους)/Πωλήσεις προηγούµενου έτους ( µέσος όρος των 
Π  των 3 τελευταίων ετών) 

 

 
α. Για επενδύσεις στον τοµέα µεταποίησης 

 

          Π≥ 19%      :    Χορηγούνται βαθµοί 7 
19% >Π ≥ 10%     : Χορηγούνται βαθµοί 5 
10% >Π ≥ 5%       : Χορηγούνται βαθµοί 4 
  5% >Π ≥  0%      : Χορηγούνται βαθµοί 2 
  0%> Π                : Χορηγούνται βαθµοί 0 

 
β. Για επενδύσεις στον τοµέα υπηρεσιών & εµπορίου 

 

          Π ≥ 27%     : Χορηγούνται βαθµοί 7 
27% >Π ≥ 12%     :       Χορηγούνται βαθµοί 5 
12% >Π ≥  6%      :       Χορηγούνται βαθµοί 4 
  6% >Π ≥  0%      :     Χορηγούνται βαθµοί 2 
  0%> Π                :      Χορηγούνται βαθµοί 0 

                                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Υποκριτήριο 1.1.2 
 
 

 

 
 

1.1.3 Εξωστρέφεια επιχείρησης  
 
Λ = Συνολικές εξαγωγές (2006, 2007, 2008) / Συνολικός ΚΕ (2006, 2007, 2008)  
Λ = 0 , χορηγούνται 0 βαθµοί 
0 < Λ ≤ 0,06 , χορηγείται 1 βαθµός 
0,06 < Λ, χορηγούνται 2 βαθµοί 
                                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Υποκριτήριο 1.1.3 
 

 

 
Βαθµολογία Υποκριτηρίου 1.1 = Υ1.1.1+Υ1.1.2+Υ1.1.3 
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1.2 Απασχόληση την τελευταία τριετία …10… ΒΑΘΜΟΙ 
Ικανότητα της επιχείρησης για διατήρηση & δηµιουργία θέσεων εργασίας  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΜΕ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2008.  

∆ = Σύνολο εργαζόµενων 2008 - Σύνολο εργαζόµενων 2007 

      ∆ < 0,      χορηγούνται 0 βαθµοί 
0  ≤ ∆ ≤1,      χορηγούνται 2 βαθµοί 
1 < ∆ ≤ 2       χορηγούνται 5 βαθµοί 
2 < ∆             χορηγούνται 10 βαθµοί 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων υπολογίζεται µε βάση το έντυπο Ε7 που κατατίθεται στις 
∆ΟΥ και γίνεται αναγωγή σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Στο έντυπο Ε7 
αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια στον «Αναλυτικό Πίνακα µε 
τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των ΕΜΕ προκύπτει διαιρώντας το συνολικό 
αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού µε το 300. 
                                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Υποκριτήριο 1.2 
 
 

 

 
 
 
1.3 Οργάνωση και στελέχωση   15 ΒΑΘΜΟΙ 

Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης  

Εξετάζονται 
• Επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης (ύπαρξη επαρκών τµηµάτων - επάρκεια 

οργανογράµµατος). 
• Επάρκεια ανθρώπινων πόρων ως προς την µόρφωση και την εξειδίκευση σε 

σχέση µε το είδος της επιχείρησης. 
• Εµπειρία του προσωπικού της επιχείρησης από αντίστοιχα έργα. 

 Τεκµηριώστε την βαθµολογία σας 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……… 

Χαµηλή εκπλήρωση του 
κριτηρίου (5 βαθµοί) 

Μέτρια  εκπλήρωση του 
κριτηρίου (10 βαθµοί) 

Καλή εκπλήρωση του 
κριτηρίου (15 βαθµοί) 

                                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Υποκριτήριο 1.3 
 

 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 = Υ1.1+Υ1.2+Υ1.3  
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2. Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
και της επίδρασής του στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
επιχείρησης. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 

Βαθµοί 

2.1 Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου 20 

2.2 Η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης 20 

2.3 Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν σε 
συνδυασµό µε τη ρεαλιστικότητα του στόχου αυτού   

10 

2.4 Η τεκµηρίωση του εκσυγχρονισµού, που επιφέρει το  
επιχειρηµατικού σχεδίου 
 

10 

  60 

 
 
Υποκριτήριο 2.1: Η πληρότητα και η σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου  
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: 
2.1.1 Αρτιότητα και πληρότητα του τεχνικού σχεδιασµού της 

πρότασης 
 
Χαµηλή          Μέτρια              Καλή        Πολύ καλή                 

       (1)                    (2)                  (3)                (4) 

1-4 

2.1.2. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη 
 
     Χαµηλή        Μέτρια          Καλή      Πολύ καλή                 
        (1)                  (2)                  (3)               (4)            

1-4 

2.1.3. Τεχνολογικός και καινοτοµικός χαρακτήρας της 
προτεινόµενης επένδυσης 

 
    Χαµηλός         Μέτριος        Καλός      Πολύ καλός                    
        (1)                   (2)                 (3)                (4)              

1-4 

2.1.4. Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας – νέες 
τεχνολογίες 
 
    Χαµηλή           Μέτρια           Καλή      Πολύ καλή    
        (0)                   (1)                (2)               (3)    

0-3 

2.1.5. Συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του 
περιβάλλοντος 
 
    Χαµηλή          Μέτρια            Καλή     Πολύ καλή    
        (2)                 (3)                  (4)               (5) 

 2-5 

Υποκριτήριο 2.1  
 

 

 
Υποκριτήριο 2.2: Βιωσιµότητα της υπό ίδρυση επιχείρησης  
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων: 
2.2.1.  Προοπτικές της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνθήκες 2-10 
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αγοράς και του κλάδου (τοπικές ανάγκες, σχετικές έρευνα 
αφοράς, πορεία κλάδου, κ.ά.) 

 
    Χαµηλές           Μέτριες          Αρκετά καλές      Πολύ καλές         
        (2)                  (3-6)                      (7-8)                      (9-10)        

2.2.2 Εφικτότητα προβλεποµένων οικονοµικών στοιχείων 
πρώτης  τριετίας (προβλεπόµενες πωλήσεις, κόστος, κ.ά.) 

 
    Χαµηλή            Μέτρια             Αρκετά καλή          Πολύ καλή      
        (3)                  (4-6)                      (7-8)                      (9-10)        

3-10 

Υποκριτήριο 2.2 
 

 

 
 
Υποκριτήριο 2.3:Αριθµός των θέσεων εργασίας     
 
Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των επιπλέον θέσεων απασχόλησης που θα 
δηµιουργηθούν.  
 
Άτοµα 0-1 4 βαθµοί 
Άτοµα 2 - 4 6 βαθµοί 
Άτοµα >4 10 βαθµοί 

 
 
Υποκριτήριο 2.4: Τεκµηρίωση του εκσυγχρονισµού που προβλέπει το  
επιχειρηµατικό σχέδιο 
 

1. Βελτίωση τεχνολογικής στάθµης εξοπλισµού 
2. Βελτίωση υποδοµών 
3. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 
4. Επίδραση στην εξωστρέφεια της επιχείρησης 

 
Για όλα τα κριτήρια µαζί συνολική τεκµηρίωση: 
Χαµηλή 1-3 
Μέτρια 4-6 
Καλή 7-8 
Πολύ καλή 9-10 ……………………… 
 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 =  Βαθµολογία Υποκριτηρίου 2.1 + ΒΥ2.2 +ΒΥ2.3+ 
ΒΥ2.4 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 + ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2  
 
Προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν, τουλάχιστον το 50 % της µέγιστης 
βαθµολογίας, δηλαδή 50 βαθµούς, απορρίπτονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

9.1 Υποβολή Πρότασης 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από 09-11-2009 µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού στον ΕΦΕΠΑΕ  εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και 
η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  
 
Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγµατοποιούνται 
δύο φορές το έτος: από 11 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου και από 1 Ιουνίου   
έως 20 Ιουλίου  κάθε έτος. 

 

Κατά τις περιόδους αξιολόγησης ∆ΕΝ θα γίνεται δεκτή η υποβολή προτάσεων. 

Προτάσεις που θα υποβάλλονται για όσο διάστηµα διαρκούν οι αξιολογήσεις των 

προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές δε θα γίνονται αποδεκτές.  

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές 

ηµεροµηνίες παρατείνονται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα.  

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί το 

δικτυακό τόπο του προγράµµατος και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και οδηγίες 

αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. 

Με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ θα καθορίζεται η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

αιτήσεων στο πρόγραµµα.  
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται 
κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα που παρέχει το Υπ.Οι.Ο.  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της 
υπ΄αριθµ. 14871/EYΣ3047/20-4-2005 (ΦΕΚ 575/Β/28-04-2005) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ. αριθµ. 35652/ΕΥΣ6814/08-09-2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12-09-2006) και ισχύει.  
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, το «έντυπο 
υποβολής» της επενδυτικής πρότασης υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε φυσική 
µορφή εις διπλούν και µπορεί να αποσταλεί ταχυδροµικώς ή  και µε ταχυµεταφορά. 
 
Τα έντυπο αυτό, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν επίσης να τα βρίσκουν και στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ και του ΥΠΑΝ 
(www.ypan.gr). Για την αποτελεσµατική αξιολόγηση της πρότασης η χρήση της 
συγκεκριµένης διάρθρωσης, που παρουσιάζεται στο έντυπο, είναι επιβεβληµένη.  
 
Αρµόδια για την έκδοση της Προκήρυξης και των λοιπών συνοδευτικών εντύπων του  
Προγράµµατος είναι η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία ορίστηκε ως ΕΦ∆ Πρόσκλησης.  
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται  σε φυσική µορφή  µέσω των υπεργολάβων των οποίων 
η περιφερειακή τους αρµοδιότητα, είναι η κάτωθι :   
 
1. ∆ιοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου : ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.   
∆/νση : Βαλαωρίτου 4, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210-3620242, e-mail : contact@elanet.gr 
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2. ∆ιοικητικές Περιφέρειες ∆υτικής  Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων 
Νήσων : ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
∆/νση : Μιχαλακοπούλου 58, 262 21 Πάτρα, τηλ. 2610-622711, e-mail : 
efd@patrascc.gr 
3. ∆ιοικητικές Περιφέρειες Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  
∆/νση : Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-480000, e-mail : 
kepa@otenet.gr  
4. ∆ιοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης : ∆ΕΣΜ-ΟΣ  
∆/νση : Αποστόλου Σούζου 14, Τ.Θ.145, ΤΚ 69100 Κοµοτηνή, τηλ. 25310-35916, e-
mail : desm-123@otenet.gr 
5. ∆ιοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝ.∆ΙΑ.   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ & 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆/νση : Γεωργίου Γεννηµατά 15, 351 00 ΛΑΜΙΑ, τηλ. 22310-67498,  e-
mail : andia@otenet.gr,      
6. ∆ιοικητική Περιφέρεια Θεσσαλίας : Α.Ε.∆.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 4  & Iάσωνος 382 21 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210-
76894, e-mail : aedep@ aedep .gr    
7. ∆ιοικητική Περιφέρεια Κρήτης : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΡΗΤΗΣ  
∆/νση : Γιαµαλάκη 50, 71202 Ηράκλειο, τηλ. 2810-302400, e-mail : info@ank.gr 
και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα.  
 
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται 
αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.  
 
 
9.2 Αποστολή ∆ικαιολογητικών 
 
Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής παραδίδεται από τον 
ενδιαφερόµενο ή αποστέλλεται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στα ως άνω 
γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της εκάστοτε 
ηµεροµηνίας έναρξης της αξιολόγησης των προτάσεων (σφραγίδα 
ταχυδροµείου). 
 
Ο Φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΜΕΤΟΙΚΩ» 

Αφορά: 
 
- Ίδρυση νέας επιχείρησης, ή 
- Μεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης  
  (αναγράφεται αντίστοιχα µε το τι αφορά η πρόταση που υποβάλλεται) 
 
 

Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
 

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου 
Υποβολής. 
 
Η σφραγίδα της συστηµένης επιστολής πρέπει να είναι ευδιάκριτη και η απόδειξη 
αποστολής από το ταχυδροµείο θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης 
αποστολής. 
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9.3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

 

9.3.1 Αξιολογητές - Μητρώο   

 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλοµένων προτάσεων διενεργούνται από αξιολογητές, οι 
οποίοι προέρχονται – κατόπιν κλήρωσης - από Μητρώο Αξιολογητών που 
καταρτίζεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΦ∆ και εγκρίνεται 
µε σχετική απόφαση από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Ενδιάµεσος 
Φορέας ∆ιαχείρισης διασφαλίζει ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε το συντάκτη της 
πρότασης επένδυσης. 

 
9.3.2 Γνωµοδοτική Επιτροπή   
 
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργούνται µία ή, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος,  περισσότερες 5/µελείς Γνωµοδοτικές 
Επιτροπές.    
 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
• Μεριµνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και 

εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης. 

• Γνωµοδοτεί επί των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους, µετά την 
αξιολόγηση.  

• Επικυρώνει και οριστικοποιεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των 
προτάσεων και αξιολογεί / βαθµολογεί προτάσεις στις οποίες η διαφορά της 
βαθµολόγησης των δύο (2) αξιολογήσεων είναι µεγαλύτερη του 20%  της 
άριστης βαθµολογίας ή των προτάσεων στις οποίες η διαφορά του συνολικά 
εγκεκριµένου από τους αξιολογητές προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης είναι µεγαλύτερη του 20% του ανώτατου ορίου του συνολικού 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.   

• ∆ιατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται 
αµφισβητήσεις.  

• Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της 
πρότασης και να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.  

 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της τα οποία έχουν δικαίωµα 
ψήφου.   
Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 
πενήντα (50) ηµερών. Υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου είναι δυνατό να υπάρξει 
µόνο µε γραπτή συγκατάθεση της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και µόνο για προβλήµατα για τα οποία 
οι ΕΦ∆  βρίσκονται σε αντικειµενική αδυναµία να τα επιλύσουν. 
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής 
/επιχορήγησης και χρηµατοδότησης. 
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9.3.3 Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής, αξιολόγηση και ένταξη των 
προτάσεων 
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα δύο (2) στάδια:  
 

1. Έλεγχος ύπαρξης δικαιολογητικών και επιλεξιµότητας  

2. Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση-βαθµολόγηση της επενδυτικής πρότασης. 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 1  : Έλεγχος ύπαρξης δικαιολογητικών και επιλεξιµότητας 
 
 Κατά το στάδιο αυτό της αξιολόγησης, ο ΕΦ∆ προβαίνει στον έλεγχο της 
πληρότητας του φακέλου και στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα οδηγό.  
 
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µέσα σε 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση του ενδιαφεροµένου. Πρόβληµα µη 
κάλυψης οποιασδήποτε τυπικής προϋπόθεσης συµµετοχής, συνεπάγεται την 
αυτόµατη διακοπή αξιολόγησης της πρότασης. 
 
Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από 
την Υπηρεσία µε εισήγησή της στην Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει την 
απόρριψη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, ή τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης 
(µόνο σε περιπτώσεις όπου από το φάκελο της πρότασης λείπουν µη ουσιώδη 
δικαιολογητικά). 
  
Οι προτάσεις που απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο τίθενται στο αρχείο και 
ενηµερώνονται άµεσα οι ενδιαφερόµενοι.  
 
ΣΤΑ∆ΙΟ 2 : Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης 
 
 Οι προτάσεις αξιολογούνται και βαθµολογούνται βάσει των κριτηρίων της παρ. 8.2 
του παρόντος. 
 
Οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται – βαθµολογούνται από αξιολογητές στους 
οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε κλήρωση. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο 
αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού. Βασικές 
αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 
 

• Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς εξέταση 
στους αξιολογητές µε κλήρωση. 

• Κάθε  κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαµβάνει χώρα από 
τους υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγµή της διενέργειας της αξιολόγησης. 
Κανένα εµπλεκόµενο µέλος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το Φυσικό 
Πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται οπωσδήποτε από δύο διαφορετικούς 
αξιολογητές.   

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

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

 
Ο βαθµός και ο προϋπολογισµός της πρότασης προκύπτουν ως το ηµιάθροισµα των 
βαθµών και των προτεινόµενων προϋπολογισµών των δύο αξιολογητών.  
 
Στην περίπτωση που οι δύο βαθµοί ή οι προτεινόµενοι προϋπολογισµοί της 
επένδυσης βάσει της κρίσης των δύο αξιολογητών αποκλίνουν σηµαντικά1, η 
Γνωµοδοτική Επιτροπή παραπέµπει την πρόταση σε άλλο αξιολογητή και ο τελικός 
βαθµός ή/και ο προϋπολογισµός προκύπτουν ως το ηµιάθροισµα των δύο βαθµών ή 
προϋπολογισµών που αποκλίνουν λιγότερο. 
 
Οι αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή από εισηγητές – 
στελέχη του ΕΦ∆ οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ΕΦ∆. Η Γνωµοδοτική 
Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του παρόντος 
οδηγού αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
καταγράφονται σε πρακτικά που υποβάλλονται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

 
Ο τελικός προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου διαµορφώνεται, εξετάζοντας την 
επιλεξιµότητα και το εύλογο των προτεινόµενων στο επενδυτικό σχέδιο δαπανών. 
 
9.3.4 Κατάταξη και έγκριση των προτάσεων 
 
Οι προτάσεις κατατάσσονται µε βάση το βαθµό που συγκέντρωσε η κάθε πρόταση 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, σε δύο ξεχωριστούς πίνακες αντίστοιχους µε τις 
περιπτώσεις των παρ. 4.1 και 4.2, και υποβάλλονται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή για 
την οριστικοποίηση της κατάταξής τους. 
 
Με βάση το διαθέσιµο προϋπολογισµό, η Γνωµοδοτική Επιτροπή εισηγείται στον 
Υπουργό Ανάπτυξης την ένταξη των αντίστοιχων έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π∆ 98/96 (ΦΕΚ 77Α). 
 
Στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε αλλαγή της Έδρας επιφέρει αλλαγή στο 
καθεστώς επιλεξιµότητας ή/και βαθµολόγησης ή/και χρηµατοδότησης τότε η αρµόδια 
επιτροπή επανεξετάζει την επιλεξιµότητα, την σειρά κατάταξης και το ποσό 
επιχορήγησης  της πρότασης . 
Για το λόγο αυτό, για οποιαδήποτε αλλαγή έδρας, τόσο κατά την αξιολόγηση, όσο 
και κατά την υλοποίηση της επένδυσης, ο υποψήφιος υποχρεούται να ενηµερώσει 
άµεσα τον ΕΦ∆. 

                                                
1 Σηµαντική απόκλιση θεωρείται 

� ως προς τον προϋπολογισµό ή τη συνολική βαθµολογία: διαφορά µεγαλύτερη του 20% µεταξύ 
των προτεινόµενων από τους αξιολογητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
 
10.1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  
Το Επενδυτικό Σχέδιο  πρέπει να υλοποιηθεί  εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. 
  
 
10.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  
Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης, µέχρι έξη (6) µήνες, χορηγείται µόνο µε 
τεκµηρίωση σοβαρών λόγων αδυναµίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για να 
δοθεί παράταση, απαιτείται να έχει ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) µήνες 
πριν την αρχικώς ορισµένη ηµεροµηνία περάτωσης του έργου και εφόσον έχει 
υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης (που αποδεικνύεται µε υποβολή σχετικών 
παραστατικών). 
 
10.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
  

• ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή των επιµέρους στοιχείων και ενεργειών 
του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου που µεταβάλλουν την επιλεξιµότητα 
και θετική αξιολόγησή του (βάσει κριτηρίων Οδηγού). 

 
• ∆εν επιτρέπεται αύξηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

 

• Επιτρέπεται µεταβολή του εσωτερικού επιµερισµού (σύνθεσης) του κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου µέχρι 25%, τηρουµένων των ορίων που 
αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 6.2. Για µεταβολή της σύνθεσης του 
κόστους µέχρι 10% το επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται από τον ΕΦ∆. Για 
µεταβολή της σύνθεσης του κόστους 10-25% το επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται 
και από την Γνωµοδοτική Επιτροπή. 

 

• Λοιπές τροποποιήσεις επί των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων 
αποτελούν αντικείµενο εξέτασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.   

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

11.1. Όργανα Ελέγχου  

 

Αρµοδιότητα των οργάνων ελέγχου είναι η πιστοποίηση του οικονοµικού και φυσικού 
αντικειµένου των ενταγµένων έργων. Η αρµόδια διεύθυνση των ΕΦ∆ έχει την ευθύνη 
των ενδιάµεσων πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των έργων, ύστερα από εισήγηση 
των αρµοδίων οργάνων ελέγχου.  
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Οι έλεγχοι των ενδιάµεσων πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των έργων 
διενεργούνται από όργανα ελέγχου τα οποία ορίζονται µε αποφάσεις των ΕΦ∆.  

Τα όργανα ελέγχου προέρχονται από Μητρώο Ελεγκτών που καταρτίζεται µετά από 
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εγκρίνεται από  την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 
Οι ΕΦ∆ διασφαλίζουν ότι ο συµµετέχων στο όργανο ελέγχου δεν ταυτίζεται µε το 
συντάκτη της πρότασης επένδυσης ή µε τον αξιολογητή αυτής. 

Οι πιστοποιήσεις των έργων υποβάλλονται στον αρµόδιο χειριστή του 
προγράµµατος για να εισαχθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Ενταγµένων 
Έργων . 

Οι αποφάσεις εκταµίευσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης υπογράφονται από τον 
αρµόδιο ∆/ντή των ΕΦ∆. 

 

11.2. Επιτροπή Παρακολούθησης των Ενταγµένων Έργων  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Ενταγµένων Έργων είναι 5µελής. Στην επιτροπή 
συµµετέχει και ένα στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ) χωρίς δικαίωµα ψήφου.  
Εισηγητής στην ως άνω επιτροπή είναι υπάλληλος / στέλεχος των ΕΦ∆. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Ενταγµένων Έργων έχει την ευθύνη της 
παρακολούθησης των εγκριθέντων έργων του προγράµµατος, καθώς και της 
συνολικής παρακολούθησης και εποπτείας του Προγράµµατος και της τήρησης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισµού.  

 
 
11.3.  Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης 
 
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να 
γίνει εφάπαξ, όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου. 
 
Αναλογία του ποσοστού επιχορήγησης δίδεται µε την προϋπόθεση ότι  η 
πιστοποίηση δεν είναι µικρότερη των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στο Κεφ. 5, 
τηρουµένων των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 6.2. 
 

11.3.1 Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου στο 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 
35% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία 
εκδίδεται υπέρ του ΕΦ∆ και του ΥΠΑΝ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του 
έργου από τον ΕΦ∆.  
 
 
11.3.2 Ενδιάµεση καταβολή 
 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς 
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦ∆, 
όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη 
στιγµή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση.  
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Ενδιάµεση καταβολή πραγµατοποιείται µετά την εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του 
συνολικού φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. 
 
Η προκαταβολή συµψηφίζεται µε την ενδιάµεση  καταβολή και επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή. 
 
 
11.4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  
Η εξόφληση από τον Φορέα των επιλέξιµων δαπανών που πραγµατοποιούνται στο 
πλαίσιο του επενδυτικού 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 
(µε το ΦΠΑ) πρέπει να γίνονται µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω 
τραπεζικών λογαριασµών ως εξής: 
 

o Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ηµέρας από τον λογαριασµό του λήπτη της 
Ενίσχυσης (∆ικαιούχο) προς τον προµηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί κατά την 
πιστοποίηση. 

o Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από το 
λήπτη της Ενίσχυσης (∆ικαιούχο). 

o 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 ποσά από 15.000,00 ευρώ (µε το ΦΠΑ) και άνω η εξόφληση παραστατικών 
(τµηµατική ή ολική) γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή της 
ίδιας της επιχείρησης. 
 
• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό 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 και να έχουν εξοφληθεί 
όλες οι δαπάνες που αφορούν την επένδυση σε χρόνο προγενέστερο της συµβατικής 
ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. 
 
11.5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η παραλαβή του έργου πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή  Έκθεσης 
ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον ΕΦ∆ του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου   µέσω επιτόπιας επαλήθευσης – 
πιστοποίησης. 
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή είναι : 
 

• Η προσκόµιση βεβαίωσης της ∆ΟΥ της περιοχής εγκατάστασης, περί 
ενάρξεως εργασιών της επιχείρησης. 

• Η προσκόµιση  καταστατικού της επιχείρησης (όπου προβλέπεται) στο οποίο 
θα αναφέρεται ως έδρα της επιχείρησης η θέση της εγκριθείσας 
εγκατάστασης. 

• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 

• η ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή απαλλαγής όπου απαιτείται. 
 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών 
του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η 
τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.  
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της 
εγκριτικής απόφασης, το επενδυτικό σχέδιο παραπέµπεται στη Γνωµοδοτική 
Επιτροπή µε το ερώτηµα της απένταξης και ανάκτηση από τον δικαιούχο της 
ενδεχοµένως καταβεβληµένης δηµόσιας δαπάνης, προσαυξηµένης κατά το ποσό 
των νόµιµων τόκων. 
  
 
11.6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
  
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης είναι: 
  

• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας,  εκδοθέν από τη ∆ΟΥ του τόπου 
µετεγκατάστασης. 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
• 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. 
• Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή θεωρηµένη Ειδική ∆ήλωση της µονάδας 

(όπου απαιτείται), δεν απαιτείται για την προκαταβολή. 

• Για την εξόφληση των επιχειρήσεων της παρ. 4.2, βεβαίωση της οικείας ∆ΟΥ 
ότι η επιχείρηση έχει διακόψει τη λειτουργία της στη θέση που λειτουργούσε 
πριν µετεγκατασταθεί και, εάν πρόκειται για επιχείρηση που εµπίπτει στο 
ν.3325/2005, βεβαίωση της οικείας ∆/νσης Ανάπτυξης ότι στην ως άνω θέση 
δεν λειτουργεί πλέον αντίστοιχη επιχείρηση. 

 
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή 
της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε 
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Τράπεζες για την παροχή δανεισµού, ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης 
που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
  
Οι επιχειρήσεις   δεσµεύονται να µη µεταβάλλουν τη χρήση της ενισχυόµενης 
επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την ολοκλήρωσή 
της. 
  
Η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η 
καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως εντόκως απαιτητή στο σύνολό της, 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί εγκατάλειψη του έργου κατά το στάδιο 
υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης που ορίζεται 
στην εγκριτική απόφαση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για παράταση. 
 
Η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η 
καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή εντόκως στο σύνολό της ,  
από την ηµεροµηνία καταβολής της, σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου του 
δικαιούχου µέχρι τη συµπλήρωση 5 ετών διαπιστωθούν τα εξής: 
 

•  Παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης   
ή/και του εξοπλισµού που αποκτήθηκε και έχει επιχορηγηθεί. 

• Μεταβίβαση ή εκµίσθωσή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
επιχορηγηθεί µε εξαίρεση την περίπτωση διαδοχής ή κληρονοµιάς. 

• Πώληση ή µεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής/µετοχικής 
σύνθεσης χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής 
απόφασης. 

•  Μη τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν τεθεί στην εγκριτική απόφαση. 
 
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.» 
 
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 
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στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
επιχορήγησης. Το πρόστιµο αυτό εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως 
∆ηµοσίων Εσόδων.  
 
 
 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Σηµεία ενηµέρωσης επενδυτικού κοινού: 

 

Γενική  Γραµµατεία  Βιοµηχανίας    ΕΥ∆-ΕΠΑΕ 

∆/νση Ανάπτυξης & Συντονισµού    Μεσογείων 56,  101 92 ΑΘΗΝΑ 

Μεσογείων 117-119, 101 92 ΑΘΗΝΑ   Τηλ.: 

Τηλ.: 210-…………     e-mail: 

e-mail:  
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ∆ 2008) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10     

Βιοµηχανία τροφίµων. Από τον κλάδο 10 , 
µόνο οι µεταποιητικές δραστηριότητες που 
περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ 31054/12-07-07 
(ΦΕΚ 1286/Β/25-07-07) και την 
τροποποιητική της 36976/31-07-08 (ΦΕΚ 
1683/Β/21-08-08)  

11     

Ποτοποιία. Από τον κλάδο 11 µόνο οι 
µεταποιητικές δραστηριότητες που 
περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ 31054/12-07-07 
(ΦΕΚ 1286/Β/25-07-07) και την 
τροποποιητική της 36976/31-07-08 (ΦΕΚ 
1683/Β/21-08-08)   

13     Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14     Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15     
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων 
ειδών 

16         

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

17         
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων 

18         
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραµµένων µέσων 

20         Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 

21         

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών 
προϊόντων και φαρµακευτικών 
σκευασµάτων 

22         
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

23         
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων 

25         

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

26         
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 

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

31         Κατασκευή επίπλων 

32         Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

33         Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων 
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και εξοπλισµού 

  38.11.5   

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων 
ανακυκλώσιµων µη επικίνδυνων 
απορριµµάτων 

  38.21.1   
Υπηρεσίες επεξεργασίας µη επικίνδυνων 
απορριµµάτων για τελική διάθεση 

   38.21.23  
Υπηρεσίες αποτέφρωσης µη επικίνδυνων 
απορριµµάτων 

   38.21.29  
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης µη επικίνδυνων 
απορριµµάτων 

  38.21.3   
Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών 
απορριµµάτων 

  38.21.4   

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και 
υπολειµµάτων από αποτέφρωση 
απορριµµάτων 

38.3     Ανάκτηση υλικών 

39     
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

43     Εξειδικευµένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 45.2     Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων 
οχηµάτων 45.3     Πώληση µερών και εξαρτηµάτων 

45.4     Πώληση, συντήρηση και επισκευή 

46.2     

Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων 

46.3    Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και 

46.4     Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης 

46.5 
 

   

Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστηµάτων 

46.6     
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, 
εξοπλισµού και προµηθειών 

46.7     Άλλο ειδικευµένο χονδρικό εµπόριο 

46.9     Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο 

47         

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και 
µοτοσικλετών 

52.1     Αποθήκευση 

53.2   
 

 
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές 
δραστηριότητες 

55.3         

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 
οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα 
οχήµατα 

      

56.1 
 

   

∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών 
µονάδων εστίασης 
Εφόσον διαθέτουν µόνιµη µηχανολογική 
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εγκατάσταση και όχι κινητή 

56.2 
 

   

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης 

 
 

  56.30.10.08 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 
µε διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(internet-cafe) 

58     Εκδοτικές δραστηριότητες 

59     

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, 
ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις 

62         

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

63     ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

69     Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες 

70     

∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 
δραστηριότητες παροχής συµβουλών 
διαχείρισης 

71     

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές 
δοκιµές και αναλύσεις 

72     Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 

73     ∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς 

74     
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες 

75     

Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες 

77     

∆ραστηριότητες ενοικίασης και 
εκµίσθωσης 

79     

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες 

81     

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
κτίρια και εξωτερικούς χώρους 

82     

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 
γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις 
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85.5     Άλλη εκπαίδευση 

86.2     

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικών και 
οδοντιατρικών επαγγελµάτων 

86.9     Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

 88.91    

∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθµών 

 93.11    Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 93.13    Εγκαταστάσεις γυµναστικής 

93.2     

∆ραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 

Εφόσον η υπηρεσία διαθέτει µόνιµη 
εγκατάσταση 

95     

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης 

 96.01    

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

 96.02    

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής 

 96.04    

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική 
ευεξία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ  
ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΑ 

 

Για τη διαχείριση της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων στο παραγωγικό 
περιβάλλον που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) 
θεσπίστηκαν Κριτήρια ∆ιαχωρισµού. 

Βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια αυτά για επενδύσεις από µη γεωργούς, δηλ. , 
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 1, 
ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν 
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.  

Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

STAKOD03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΚΟ∆08 

1533 
Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και 
λαχανικά 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 
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2052 
Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής 16.29-0M 

2121 
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 
ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 17.21-0 

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 32.2 
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 

 

Προκειµένου οι υποψήφιοι να ελέγξουν το κατά πόσο εµπίπτουν στο Γεωγραφικό 
Κριτήριο ∆ιαχωρισµού παρακαλούνται  να συµβουλευτούν το σχετικό συνηµµένο 
στον Κανονισµό Αρχείο ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ. 

Τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού λειτουργούν ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΑ. ∆ηλ. πρέπει να ισχύουν και 
τα 3 προκειµένου να µην δύναται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ (άρα και το 
Παρόν Πρόγραµµα). 

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. 
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Παράρτηµα 3  
 

Κατάλογος δήµων & δηµοτικών διαµερισµάτων ΟΠΑΑΧ  
για την περίοδο 2007 – 2013) 

 

-- ∆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. ∆ήµος Επιδαύρου     
3. ∆ήµος Ερµιόνης    
4. ∆ήµος Κρανιδίου (εκτός ∆.∆. Κρανιδίου)   
5. ∆ήµος Μιδέας (∆∆ Αραχναίου, Μιδέας)   
6. ∆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    
5. ∆ήµος Κλείτορος    
6. ∆ήµος Κοντοβαζαίνης   
7. ∆ήµος Λαγκαδίων    
8. ∆ήµος Λεωνιδίου     
9. ∆ήµος Τροπαίων    
10. ∆ήµος Φαλαισίας    
11. Κ. Κοσµά     
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-- ∆ήµοι νοµού Άρτας -- 

1. ∆ήµος Αγνάντων    
2. ∆ήµος Αθαµανίας    
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη  
4. ∆ήµος Ηρακλείας    
5. ∆ήµος Ξηροβουνίου   
6. ∆ήµος Πέτα      
7. ∆ήµος Τετραφυλίας   
8. Κ. Θεοδωριανών    
9. 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 

-- ∆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   
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-- ∆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. ∆ήµος Βύσσας    
2. ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου (εκτός του ∆.∆. ∆ιδυµοτείχου)       
3. ∆ήµος Κυπρίνου    
4. ∆ήµος Μεταξάδων    
5. ∆ήµος Ορφέα (∆∆ Κυριακής, Μαυροκκλησίου, Μικρού ∆ερείου) 
6. ∆ήµος Σουφλίου (∆.∆. ∆αδιάς, Οικισµοί Σιδηρούς & Γιαννούλη του ∆.∆. 

Σουφλίου)    
7. ∆ήµος Τριγώνου    
8. ∆ήµος Τυχερού (∆.∆. Λευκίµης)  
9. ∆ήµος Ορεστιάδας (εκτός του ∆.∆. Ορεστιάδας) 

-- ∆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 
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-- ∆ήµοι νοµού Ευρυτανίας -- 

1. ∆ήµος Αγράφων    
2. ∆ήµος Απεραντίων    
3. ∆ήµος Ασπροποτάµου   
4. ∆ήµος Βίνιανης    
5. ∆ήµος Φραγκίστας    
6. ∆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    
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    
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-- ∆ήµοι νοµού Θεσπρωτίας -- 

1. ∆ήµος Αχέροντα   
2. ∆ήµος Παραµυθιάς   
3. ∆ήµος Σαγιάδας   
4. ∆ήµος Φιλιατών   
5. Κ. Σουλίου   
6. ∆ήµος Μαργαριτίου 

-- ∆ήµοι νοµού Θεσσαλονίκης -- 

1. ∆ήµος Αρέθουσας   
2. ∆ήµος Βασιλικών (∆∆ Περιστέρας, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου)  
3. ∆ήµος Βερτίσκου   
4. ∆ήµος Καλλινδοίων   
5. ∆ήµος Κορωνείας (∆∆ Αρδαµερίου)     
6. ∆ήµος Λαχανά   
7. ∆ήµος Σοχού   
8. ∆ήµος Χορτιάτη (∆.∆. Χορτιάτη)  
9. ∆ήµος Αγίου Αθανασίου (∆.∆. Ξηροχωρίου) 

-- ∆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 -- 
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1. ∆ήµος Ελευθερών (∆∆ Φωλιάς, Μυρτόφυτου)  
2. ∆ήµος Ορεινού    
3. ∆ήµος Πιερέων (∆∆ Αυλής, Μελισσοκοµείου, ∆ωµατίων, Μεσορόπης, 

Μουσθένης, Σιδηροχωρίου)  

-- ∆ήµοι νοµού Καρδίτσας -- 

1. ∆ήµος Αργιθέας   
2. ∆ήµος Αχελώου   
3. ∆ήµος Καλλιφωνίου  
4. ∆ήµος Μενελαΐδας  
5. ∆ήµος Μουζακίου   
6. ∆ήµος Ρεντίνης   
7. ∆ήµος Ταµασίου  
8. Κ. Ανατ. Αργιθέας  

-- ∆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. ∆ήµος Ελειού-Πρόνων   
2. ∆ήµος Ερίσου    
3. ∆ήµος Ιθάκης    
4. ∆ήµος Λειβαθούς    
5. ∆ήµος Πυλαρέων    
6. ∆ήµος Σάµης (∆.∆. Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων)  
7. Κ. Οµαλών    

-- ∆ήµοι νοµού Κιλκίς -- 

1. ∆ήµος Αξιούπολης    
2. ∆ήµος Γουµένισσας    
3. ∆ήµος Ευρωπού   
4. ∆ήµος Κρουσσών   
5. ∆ήµος Μουριών   
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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) 

-- ∆ήµοι νοµού Κοζάνης -- 

1. ∆ήµος Ασκίου    
2. ∆ήµος Βελβεντού   
3. ∆ήµος Μουρικίου   
4. ∆ήµος Νεάπολης   
5. ∆ήµος Τσοτυλίου   
6. Κ. Βλάστης   
7. Κ. Πενταλόφου  
8. ∆ήµος Βερµίου 

-- ∆ήµοι νοµού Κορινθίας -- 

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

Βασιλείου, Κουταλά)  
6. ∆ήµος Φενεού   

-- ∆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. ∆ήµος Ανατολικής Μάνης   
2. ∆ήµος Γερόνθρων    
3. ∆ήµος Γυθείου (εκτός του ∆.∆. Γυθείου)    
4. ∆ήµος Ζάρακα    
5. ∆ήµος Θεραπνών    
6. ∆ήµος Μυστρά    
7. ∆ήµος Νιάτων    
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8. ∆ήµος Οινούντος    
9. ∆ήµος Οιτύλου    
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   
12. ∆ήµος Μύρινας  (εκτός ∆.∆. Μύρινας) 
13. ∆ήµος Νέας Κούταλης  
14. ∆ήµος Πέτρας   
15. ∆ήµος Πλωµαρίου   
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16. ∆ήµος Πολιχνίτου   
17. Κ. Αγ. Ευστρατίου  

-- ∆ήµοι νοµού Λευκάδας -- 

1. ∆ήµος Απολλωνίων  
2. ∆ήµος Καρυάς   
3. ∆ήµος Σφακιωτών   

-- ∆ήµοι νοµού Μαγνησίας -- 

1. ∆ήµος Αλµυρού (∆∆ Κοκκωτών, Κωφών, Ανθότοπου και Φυλακής)  
2. ∆ήµος Αργαλαστής  
3. ∆ήµος Αφετών   
4. ∆ήµος Πτελεού   
5. ∆ήµος Σηπιάδος   
6. ∆ήµος Σούρπης   
7. Κ. Τρικερίου   
8. 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 
22.  ∆ήµος Χιλιοχωρίων 

-- ∆ήµοι νοµού Ξάνθης -- 

1. ∆ήµος Μύκης  
2. ∆ήµος Σταυρούπολης  
3. ∆ήµος Τοπείρου (∆.∆. Τοξότες, Γαλάνης)  
4. Κ. Θερµών  
5. Κ. Κοτύλης  
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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. ∆ήµος Κυθήρων   
2. ∆ήµος Μεθάνων   
3. ∆ήµος Τροιζήνος   
4. Κ. Αντικυθήρων  
5. ∆ήµος Πόρου (ηπειρωτικό τµήµα) 

-- ∆ήµοι νοµού Πέλλας -- 

1. ∆ήµος Αριδαίας    
2. ∆ήµος Βεγορίτιδας   
3. ∆ήµος Έδεσσας (∆∆ Σωτήρα, Καρυδιά, Νήσι, Βρυτά, Αγρά)  
4. ∆ήµος Εξαπλατάνου   
5. ∆ήµος Κύρρου    
6. ∆ήµος Μενηίδος 
7. ∆ήµος Σκύδρας (εκτός του ∆.∆. Σκύδρας) 
8. ∆ήµος Μεγάλου Αλεξάνδρου  

-- ∆ήµοι νοµού Πιερίας -- 

1. ∆ήµος ∆ίου  
2. ∆ήµος Ελαφίνας  
3. ∆ήµος Πέτρας  
4. ∆ήµος Πιερίων  

-- ∆ήµοι νοµού Πρέβεζας -- 

1. ∆ήµος Ανωγείου  
2. ∆ήµος Θεσπρωτικού  
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  
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-- ∆ήµοι νοµού Ροδόπης -- 

1. ∆ήµος Ιάσµου (εκτός του ∆.∆. Ιάσµου)  
2. ∆ήµος Σώστου  
3. Κ. Ορχάνης  
4. Κ. Κεχρού  

-- ∆ήµοι νοµού Σάµου -- 

1. ∆ήµος Αγίου Κηρύκου   
2. ∆ήµος Βαθέος (εκτός του ∆.∆. Σαµίων)        
3. ∆ήµος Ευδήλου    
4. ∆ήµος Καρλοβασίων (εκτός του ∆.∆. Καρλοβασίων)       
5. ∆ήµος Μαραθοκάµπου   
6. ∆ήµος Πυθαγορείου   
7. ∆ήµος Ραχών    
8. ∆ήµος Φούρνων Κορσεών   

-- ∆ήµοι νοµού Σερρών -- 

1. ∆ήµος Αµφίπολης  
2. ∆ήµος Ηρακλείας   
3. ∆ήµος Κερκίνης   
4. ∆ήµος Κορµίστας   
5. ∆ήµος Πετριτσίου   
6. ∆ήµος Πρώτης   
7. ∆ήµος Ροδολίβους   
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  
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-- ∆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 

-- ∆ήµοι νοµού Φλώρινας -- 

1. ∆ήµος Αετού  
2. ∆ήµος Περάσµατος (∆∆ Φλάµπουρου, Άνω Υδρούσας, ∆ροσοπηγής)  
3. ∆ήµος Πρεσπών   
4. Κ. Κρυσταλοπηγής  
5. Κ. Νυµφαίου  
6. Κ. Λέχοβου  
7. Κ. Βαρικού  
8. ∆ήµος Κάτω Κλεινών 
9. ∆ήµος Αµυνταίου (∆.∆. Κέλλης) 

-- ∆ήµοι νοµού Φωκίδας -- 

1. ∆ήµος Βαρδουσίων   
2. ∆ήµος Γραβιάς   
3. ∆ήµος ∆ελφών   
4. ∆ήµος Ευπαλίου   
5. ∆ήµος Καλλιέων   
6. ∆ήµος Λιδορικίου   
7. ∆ήµος Παρνασσού   

-- ∆ήµοι νοµού Χαλκιδικής -- 

1. ∆ήµος Ανθεµούντα  
2. ∆ήµος Αρναίας   
3. ∆ήµος Ζερβοχωρίων  
4. ∆ήµος Παναγίας (∆∆ Παναγιάς)  
5. ∆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)  
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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  
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  

 
 
 
 


