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Άρθρο 1 - Σκοπός και Προϋπολογισµός του Προγράµµατος
1.1 Σκοπός του προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών»
Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας 2, ο οποίος 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.
Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα εντάσσεται :
 στο Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ «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 η λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές»
 στην
Κατηγορία
Πράξης «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας».
 Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των περιφερειών µεταβατικής στήριξης, ήτοι
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Νοτίου
Αιγαίου,
του
Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας , του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στερεάς Ελλάδος που στόχο έχουν την
ενίσχυση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας τα
οποία
αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ειδικές οµάδες
πληθυσµού,
από
οµάδες
πληθυσµού
µε
περιορισµένη
σήµερα
επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και
ανεργία, καθώς και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής
οικονοµίας
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων – της
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηµατικότητα Γυναικών), σε όλους
σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράµµατος
είναι η
στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από
επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.
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Ως επιχειρηµατικότητα ανάγκης ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας
επιχείρησης, µε αφορµή το ότι η γυναίκα επιχειρηµατίας δε βρήκε καλύτερη λύση για
βιοπορισµό. Έχει παρατηρηθεί ότι, η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής δεν οδηγεί
συνήθως σε βιώσιµες επιχειρήσεις.
Ως επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας
επιχείρησης µε στόχο την αξιοποίηση πραγµατικής επιχειρηµατικής ευκαιρίας
(καινοτοµία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηµατία µε
προσόντα (π.χ. πίστη στην επιτυχία, εµπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό µορφωτικό
επίπεδο). Έχει παρατηρηθεί ότι, η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής οδηγεί
συνήθως σε βιώσιµες επιχειρήσεις µε αξιόλογη θετική επίδραση στην οικονοµική
ανάπτυξη.
Με στόχο την επίτευξη αυτής της αναπτυξιακής στροφής, το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ενθαρρύνει ιδιαίτερα επιχειρηµατικές προτάσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Καινοτοµία : Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε
σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων,
διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και
εµπορικής εφαρµογής».
Επίσης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 11ης Μαρτίου 2003 σχετικά µε την πολιτική για την καινοτοµία, αλλά και κατά τα
οριζόµενα στο εγχειρίδιο του ΄Οσλο1, η έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνει τόσο
την τεχνολογική όσο και την µη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτοµία.
Συνεπώς, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα διαδικασία
ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που
χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή
εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).
Η Καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το παρόν πρόγραµµα µπορεί να είναι
Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων
τεχνολογιών), αλλά και µη Τεχνολογική (εφαρµογή µιας καινοτόµου ιδέας µη
τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την
ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης.
Υπό αυτή την έννοια, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί µία
πρόταση ως καινοτοµική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή µε
ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.
2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηµατικής οµάδας.
(Παραγωγικές δεξιότητες,
επιχειρηµατικό ταλέντο, υψηλό µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του
αντικειµένου κ.τ.λ.)
3. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόµενες αγορές ανοικτού ανταγωνισµού
και θετικών προοπτικών.
1

«Πολιτική για την καινοτοµία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης µε βάση τη
στρατηγική της Λισσαβώνας» COM(2003) 112 τελικό της 11.03.2003· βλ. επίσης το Εγχειρίδιο
του Όσλο (ΟΟΣΑ)/Εurostat, Νοέµβριος 2005.
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4. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης
αξίας.
5. ∆ηµιουργία απασχόλησης

1.2
Προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας
Γυναικών»
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.821.554,0€ ευρώ από τα
παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:
1. Ποσό 14.161.251,0 € 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).
2. Ποσό 7.982.008,0 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που
εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
3. Ποσό 4.897.056 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-102007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
4. Ποσό 740.967, 0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
5. Ποσό 1.963.237,0 € 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).
6. Ποσό 1.077.035,0 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-112007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1
GR161UPO002).
Τα ανωτέρω ποσά δύναται να τροποποιούνται / ανακατανέµονται σύµφωνα µε νεώτερες
αποφάσεις εκχώρησης.
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι :
(α) η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό
επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και η µείωση της καθυστέρησης των
λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών και
(β) η συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην
Κοινότητα, χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρµογή των
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αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική
ανασυγκρότηση των περιφερειών.

Άρθρο 2 - Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του Προγράµµατος
Από την ηµεροµηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ της
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. - ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ - ΕΦΕΠΑΕ, το πρόγραµµα «Ενίσχυση
Επιχειρηµατικότητας Γυναικών» θα υλοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (∆/ΜΜΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα
«ΕΦΕΠΑΕ» σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα
λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο
που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση εκχώρησης, οι
ίδιοι φορείς αναλαµβάνουν και κάθε άλλη ενέργεια και εκκρεµότητα υλοποίησης του
προγράµµατος.

Άρθρο 3 - Γενικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος
Η νοµική βάση του προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών» είναι:
• ο Νόµος 3614/2007 (∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013) (ΦΕΚ 267/Α) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 153Α),
• η ΥΠΑΣΥ∆ 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την
Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β) και ΥΑ 2802/ΕΥΘΥ 1212(ΦΕΚ 1088/Β/197-2010) ,
• ο Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211/Α),
• ο Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114Α),
• το Π.∆. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α),
• ο Ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009) «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και
άλλες διατάξεις», και
• ο Ν.2244/94(ΦΕΚ 168Α) όπως ισχύει.
• Η Υ.Α. µε α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-2011 όπως ισχύει.
• Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02-02-2012) και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κατάργηση
των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» και το άρθρο 17 «Ρυθµίσεις για τη
συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
• Η υπ. αρ. πρωτ. 1057/200/0020Α/24-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 671/Β/07-03-2012)
• Το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και της ΓΓΒ,
και µεταξύ της ΓΓΒ και ΕΦΕΠΑΕ βάσει της παρ.3, Άρθρο 17 του Ν. 4038/2012,
στο οποίο θα γίνει αναλυτική καταγραφή των προς παράδοση τυχόν
εκτελούµενων προγραµµάτων και δράσεων, των ενεργειών που έχουν
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ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια υλοποίησης των
προγραµµάτων αυτών, καθώς και των υλικών και άϋλων στοιχείων (εξοπλισµού,
αρχείων, λογισµικού) απαραίτητων για την υλοποίηση και διαχείριση των εν λόγω
προγραµµάτων.
Επίσης είναι:
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (De Minimis Aid) (OJ L 379/5 / 28.12.2006) όπως περιγράφεται στο
παράρτηµα του παρόντος Οδηγού.
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (OJ L 371/1 / 27.12.2006).
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (OJ L 210/1 / 31.7.2006).
Ισχύουν επίσης τα εξής:
1. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 (Άρθρα 5-9) καθώς και τα οριζόµενα στο άρθρο 16
του Γενικού Κανονισµού 1083/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) όπως και οι λοιπές απαιτήσεις
αυτού.
2. Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή χρηµατοδοτικών
ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η
χρηµατοδότηση, µετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά µη επιστρεπτέες
επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών.
3. Προτεραιότητα του προγράµµατος αποτελεί και η λήψη µέτρων για την
ελαχιστοποίηση των εµποδίων και η αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και
υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων .
4. Το πρόγραµµα προκειµένου να έχει την µέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και ταχύτητα
στην αξιολόγηση και υλοποίηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα έχει πλήρη
ηλεκτρονική µορφή και σχεδόν το σύνολο των εργασιών θα γίνονται αυτόµατα και
µέσω υπολογιστών (on screen).
5. 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.
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Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και η υποβολή φακέλων προτάσεων
και δικαιολογητικών.
• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων προτάσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού.
• Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύµφωνα και µε τους
διατιθέµενους πόρους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αυτά
αναφέρονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.
• Ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.
• Αποστολή των αποφάσεων στους υποψηφίους.
6. Ο συνολικός προϋπολογισµός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων σύµφωνα
µε τη κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους σε κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα όπως αποτυπώνονται στο Άρθρο 1.
7. Στην παραπάνω διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο οι προτάσεις που έλαβαν
τουλάχιστον το 50% της µέγιστης βαθµολογίας (5.000 βαθµοί µε άριστα το 10.000).
Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την µεγαλύτερη βαθµολογία
µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
∆ηλαδή, η βαθµολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για
την ένταξη µιας πρότασης στο Πρόγραµµα. Το Πρόγραµµα δεν προβλέπει
επιλαχούσες προτάσεις.
8. Προτάσεις που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της οµάδος κριτηρίων επιλεξιµότητας,
όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο 9.Α, δεν τυγχάνουν περαιτέρω αξιολόγησης και
αποκλείονται από την διαδικασία.
•

Άρθρο 4 - Όργανα υλοποίησης του προγράµµατος
Τα όργανα υλοποίησης του προγράµµατος έχουν ως εξής:
Α. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
1. Αξιολογητές
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλοµένων προτάσεων διενεργούνται από αξιολογητές, οι
οποίοι προέρχονται δια κληρώσεως από Μητρώο Αξιολογητών το οποίο καταρτίζεται
µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εγκρίνεται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.
Η ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. διασφαλίζει ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε το συντάκτη της
πρότασης επένδυσης.
2. Ελεγκτές τυπικών δικαιολογητικών
Πριν από το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από στελέχη της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε, ο
έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλοµένων προτάσεων.
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3. Εισηγητές
Οι αξιολογηθείσες προτάσεις για τις οποίες διαπιστώνεται σηµαντική διαφορά /
απόκλιση ως προς την αξιολόγηση – βαθµολόγηση ή το ύψος του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφ. 10 του παρόντος, εισάγονται
στη Γνωµοδοτική Επιτροπή από εισηγητές – στελέχη της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., οι οποίοι
ορίζονται µε απόφαση του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.
4. Γνωµοδοτική Επιτροπή

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργούνται
µία ή, ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος, περισσότερες 7/µελείς
Γνωµοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται µε Απόφαση της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ .
Η σύνθεση της (7µελούς) Γνωµοδοτικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως: τρία
µέλη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων ένα µέλος από την
∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, και τέσσερα µέλη από την
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Επίσης, στην Γνωµοδοτική Επιτροπή συµµετέχουν χωρίς
δικαίωµα ψήφου:
• Ένα στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆
ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης
• Ένας εκπρόσωπος από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων.
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.
• 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 τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη της.
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 τα οποία η
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. βρίσκεται σε αντικειµενική αδυναµία να τα επιλύσει.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας εκδίδεται από την ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ η
απόφαση υπαγωγής /επιχορήγησης και χρηµατοδότησης .
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Β. ∆ιαδικασία Υλοποίησης των Έργων
Από την ηµεροµηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ
της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. - ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ - ΕΦΕΠΑΕ, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει την
ευθύνη των ενδιάµεσων πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των έργων, ύστερα από
εισήγηση των αρµοδίων οργάνων ελέγχου.
Όργανα Ελέγχου
Ο έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για τις ενδιάµεσες
πιστοποιήσεις και ολοκληρώσεις των έργων, καθώς και της τήρησης των βασικών
προϋποθέσεων επιλεξιµότητας των εκτελούµενων έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος κατά την ολοκλήρωση έκαστου έργου, πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε
το Κεφ. 12 του παρόντος, είτε δια µέσου διοικητικού ελέγχου είτε δια µέσου
διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης από Όργανο Ελέγχου
που απαρτίζεται από έµπειρα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ή / και της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ ή / και
εξωτερικούς συνεργάτες, που ορίζονται από αυτόν (ΕΦΕΠΑΕ). Ο ΕΦΕΠΑΕ
διασφαλίζει ότι ο συµµετέχων στο όργανο ελέγχου δεν ταυτίζεται µε το συντάκτη της
πρότασης επένδυσης ή µε τον αξιολογητή αυτής.
Επιτροπή Παρακολούθησης των Ενταγµένων Έργων
Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΑΑΝ κατόπιν εισήγησης της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ,
συγκροτείται 5-µελής Επιτροπή Παρακολούθησης των ενταγµένων έργων για την
εξέταση αιτηµάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης και γενικότερα
θεµάτων που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση και παραλαβή των έργων, την
ολοκλήρωση των έργων, καθώς και µε την παρακολούθηση των έργων και την
τήρηση των όρων του παρόντος Οδηγού.
Ειδικότερα, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση
της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη ΓΓΒ/ ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
Από τα 5 µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα δύο (2) είναι υποχρεωτικά
υπάλληλοι της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ. Τα τρία (3) είναι υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ που ορίζεται
κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.
Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
αρµόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ).
Εισηγητής στην ως άνω επιτροπή είναι υπάλληλος / στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ και των
εταίρων του.
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αναλύονται περαιτέρω στα κεφ. 12 και 13 του
παρόντος και στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.
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Άρθρο 5 - Προϋποθέσεις Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:
• Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991.
• Είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθερες επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν
επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του
προγράµµατος (4.3.2009).
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία
έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως
εταίρος.
∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα
εισοδήµατα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3),
καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα. Στις περιπτώσεις
αυτές το Επενδυτικό Σχέδιο των Ελευθέρων Επαγγελµατιών δεν πρέπει να αποτελεί
συνέχεια, εκσυγχρονισµό ή επέκταση της υφιστάµενης δραστηριότητά τους.
2. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της
µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισµού και της
ανακύκλωσης – περιορισµού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στα
Παραρτήµατα.
Εξαιρούνται συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
3. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι
ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή
Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του
προγράµµατος.
4. Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
• Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Γυναίκες µε ποσοστό τουλάχιστον 75%
• Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τις επιλέξιµες εταίρους –
γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
5. ∆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.
6. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο
πρόταση ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε
περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα ή στα δύο Προγράµµατα
ταυτόχρονα (Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων – Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας
Γυναικών) οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.
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Άρθρο 6 - Όρια προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης
1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων σε
ΕΥΡΩ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης.
Ανώτατο όριο συνολικού
επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού της
πρότασης
200.000€
για τις επιχειρήσεις του
τοµέα µεταποίησης και του
τοµέα
Ανακύκλωσης και
περιορισµού της
ρύπανσης

Κατώτατο όριο
συνολικού
επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού
της πρότασης

Ποσοστό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης επί του
συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού της
πρότασης
50% γενικά

€ 30.000

60% σε νησιά κάτω των 5.000
κατοίκων και
πυρόπληκτες/σεισµόπληκτες
περιοχές
50% γενικά

100.000€
για τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών και
τουρισµού

€ 30.000

60% σε νησιά κάτω των 5.000
κατοίκων και
πυρόπληκτες/σεισµόπληκτες
περιοχές
50% γενικά

80.000€
για τις εµπορικές
επιχειρήσεις

€ 30.000

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 συντρέχει µία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:
 Το επιχειρηµατικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000
κατοίκων ( βάσει της απογραφής 2001) και οι επιλέξιµοι µέτοχοι να είναι κάτοικοι του
νησιού, γεγονός που θα επιβεβαιώνεται µε υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού
(π.χ. βεβαίωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής).
 Το επιχειρηµατικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή των νοµών,
Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας Ευβοίας, Αττικής,
Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας, Μαγνησίας και Κεφαλληνίας όπως οι περιοχές αυτές
οριοθετούνται σύµφωνα µε τις αριθµ 5285/Α32/3-8-07 (ΦΕΚ 1744/Β) και
5645/Α32/12-9-07 (ΦΕΚ18545/Β) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
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Το επιχειρηµατικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε σεισµόπληκτη περιοχή των νοµών
Αχαΐας , Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται
σύµφωνα µε την αριθµ 5322/Α32/8-7-08 (ΦΕΚ 1336/Β) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων έργων .
2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού
προϋπολογισµού θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο
Τραπεζικός δανεισµός για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής µπορεί να ανέρχεται
µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου. Ο
∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή
δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της µορφής
αλληλόχρεου λογαριασµού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και
µέσω αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω
λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την
υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Το
επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε κάθε περίπτωση,
εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού
σχήµατος της επένδυσης, είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του
προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις
εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού.
∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών,
τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου.
3. Η δηµόσια χρηµατοδότηση (επιχορήγηση) 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. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή
της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει
υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού
δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα
διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες
τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων.
4. Σχετικές µεταβατικές ρυθµίσεις για εκχωρήσεις δικαιούχων οι οποίες έχουν ήδη


εκτελεστεί / εκδοθεί παρατίθενται στην εγκριτική απόφαση του παρόντος οδηγού.
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Άρθρο 7 - Επιλέξιµες ∆απάνες

7.1

Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την
επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις
παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών.
1.

Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.

Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων

3.

Προβολή-Προώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων

Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:
Περιγραφή Επιλέξιµων ∆απανών
1

Πάγια (Εξοπλισµός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)

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 κ.λπ.).
• Μεταφορικά µέσα επαγγελµατικής ή µικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών,
προϊόντων και εµπορευµάτων.
• Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης και εξοικονόµησης πρώτων υλών.
(Συστήµατα
επεξεργασίας
βιοµηχανικών
αποβλήτων,
αντιµετώπισης
ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
• 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, συµπεριλαµβανοµένων 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.
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1.2

Ειδικές Εγκαταστάσεις

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:
• Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία,
συντήρηση, ξήρανση).
• Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης
(π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης).
• Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά δαπάνες για την δηµιουργία των
απαραίτητων υποδοµών για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε
αναπηρία.
2

Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων

Η κατηγορία δαπανών αφορά:
• ∆ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισµάτων,
επιχρίσµατα, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών
εγκαταστάσεων για τη χρησιµοποίησή τους στην προτεινόµενη επένδυση.
• ∆ιαµόρφωση χώρων για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε
αναπηρία, όπου αυτές απουσιάζουν πλήρως.
• 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
3

Προβολή-Προώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων

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).
• Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.
3.2
•
•
•

Άλλες δαπάνες
Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
∆απάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ή
πνευµατικής ιδιοκτησίας
Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
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3.3

Υπηρεσίες Συµβούλων

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά µόνο τα παρακάτω:
• Τεχνική βοήθεια (σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του έργου,
έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
• ∆απάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού,
φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχοµένου).
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 ∆ιοικητική 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.
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.
Επίσης, από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης
ολοκλήρωσης του έργου του δικαιούχου µέχρι τη συµπλήρωση τουλάχιστον τριετίας (3
έτη) απαγορεύονται τα εξής:
• Παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης ή /και
του εξοπλισµού που αποκτήθηκε και που έχει επιχορηγηθεί.
• Μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή εκµίσθωσή τους για οποιονδήποτε
λόγο.
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• Πώληση ή µεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής / µετοχικής
σύνθεσης χωρίς προηγούµενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής
απόφασης.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε
εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αµέσως εντόκως απαιτητή στο
σύνολό της. Η επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ενηµερώνει για τα παραπάνω
κάθε τρίτο µε νόµιµο δικαίωµα πληροφόρησης.

7.2

Α/Α
1

2

3

Ανώτατα
όρια
επιχορηγούµενων
δαπανών
του
συνολικού
προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό
τοµέα δραστηριοποίησης
Επιλέξιµη
Κατηγορία ∆απάνης

Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων ∆απανών ανά
κατηγορία

Εξοπλισµός και Ειδικές
Εγκαταστάσεις

Μέχρι το 100% του υποβαλλόµενου προϋπολογισµού.

Κτιριακά - ∆ιαµόρφωση
Χώρων

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%
του κατ’ αρχήν επιλέξιµου προϋπολογισµού της
πρότασης.
Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε
για επιχορήγηση.

Προβολή-Προώθηση &
Άλλες ∆απάνες

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10%
του κατ’ αρχήν επιλέξιµου προϋπολογισµού της
πρότασης.
Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε
για επιχορήγηση.

3.3 (α)Σύνταξη Πρότασης
και Φακέλου Υποβολής

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.500

3.3 (β) Επίβλεψη
Υλοποίησης έργου

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €2.000

Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να
περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη
διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης
µε ανώτατο όριο ποσό 20.000,0€ ΕΥΡΩ.
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Άρθρο 8 - Υποβολή Προτάσεων
8.1 Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (µέσω διαδικτύου) µετά από τις 15/06/2009
και µέχρι 14/09/2009, µέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr
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.
Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας
που ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που
ορίζεται κατά τη προκήρυξη του Προγράµµατος δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή
προτάσεων.
8.2 Αποστολή ∆ικαιολογητικών
Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδροµικώς µε
συστηµένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα
ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων (σφραγίδα ταχυδροµείου).
Ο Φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»
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. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα,
θα πρέπει:
 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων.
 Να έχει πραγµατοποιηθεί η παραλαβή του φυσικού Φακέλου ∆ικαιολογητικών,
µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
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8.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση
Με τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών της πρότασης αποστέλλεται στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
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 είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.
ii. O υποψήφιος δεν ασκούσε επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01.01.2008 έως την
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
iii. Το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος του δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο
πρόγραµµα.
iv. Ο υποψήφιος δεν συµµετέχει σε άλλη πρόταση του εν λόγω προγράµµατος ή σε δύο
Προγράµµατα ταυτόχρονα (Επιχειρηµατικότητα Νέων
- Επιχειρηµατικότητα
Γυναικών).
v. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από το πληροφοριακό
σύστηµα TAXIS και τα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.
vi. Αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο
Υποβολής, προς την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε στο e-mail: neaniki@eommex.gr και όσα
λαµβάνονται από αυτήν θα επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
vii. Αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε για 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 την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

8.4 ∆ικαιολογητικά της Πρότασης
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα περιλαµβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης είναι τα
παρακάτω:
Α/Α ∆ικαιολογητικά

1

Για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
• Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο
εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους 2009 (χρήση 2008), ή αντίστοιχη
επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση
της ∆ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης .
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση σε φορολογική δήλωση, τα
παραπάνω αντικαθίσταται µε σχετική βεβαίωση από την Εφορία.
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2

Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της
συµµετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).

αστυνοµικής

ταυτότητας

κάθε

3

Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά
ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις
επιµόρφωσης - κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις
περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης και επικυρωµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν.
1599/86 του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του.

Η µη αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσης
προθεσµίας,
καθώς
και
η
αναληθής
αντιστοιχία
δηλωθέντων
και
προσκοµισθέντων στοιχείων αποτελούν λόγο οριστικής απόρριψης της
πρότασης.
Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω δικαιολογητικών ανατίθεται σε ελεγκτές ο
έλεγχος:
 της αντιστοιχίας των δηλωθέντων και προσκοµισθέντων στοιχείων.
 της πληρότητας των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών.
Τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά Α/Α (3) δεν αποτελούν λόγο µη εξέτασης της
πρότασης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, όµως η πληρότητά τους αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση της πρότασης.
Σε περίπτωση συµµετοχής εταιριών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι
ποσοστού 25% του µετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόµιση
καταστατικού, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα τα
στοιχεία του φακέλου της πρότασης.

Άρθρο 9 - Κριτήρια Επιλογής Προτάσεων
Α. Καθορισµός κριτηρίων επιλεξιµότητας πρότασης
Κριτήριο επιλεξιµότητας

Τεκµηρίωση Σχεδίου
Χρηµατοδότησης &
Κάλυψη ιδίας συµµετοχής

Τεκµηρίωση

• 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 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 πιστοποίησης
τεχνολογικής καινοτοµίας, ύπαρξη πατέντας, χρήσης νέων
τεχνολογιών, προστασίας περιβάλλοντος, αξιοποίηση της Κοινωνίας
της Πληροφορίας και πρόβλεψη για την εξασφάλιση της
προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία τόσο στο φυσικό ή/και
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Καταλληλότητα έδρας (περιοχή
εγκατάστασης) επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

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 (βεβαιώσεις τραπεζών, φορολογικές
δηλώσεις, κλπ) και γενικά οτιδήποτε αποδεικνύει τη δυνατότητα
κάλυψης των απαιτουµένων ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου υποβολής.
Θα πρέπει η προβλεπόµενη θέση της νέας επιχείρησης να µη
βρίσκεται σε περιοχή που δεν επιτρέπεται εξ αρχής η εγκατάσταση,
µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Προκύπτει µε βάση τα στοιχεία που συµπληρώνονται στο αντίστοιχο
πεδίο του εντύπου Υποβολής και µετά την οριστικοποίηση τους από
τους αξιολογητές. Θα πρέπει να προκύπτει ότι η νέα επιχείρηση µπορεί
να είναι βιώσιµη.

Βιωσιµότητα επιχείρησης

• 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.
• Όλες οι προτάσεις που καλύπτουν και τα τρία παραπάνω κριτήρια συγκεντρώνουν
κατ’ αρχήν 5.000 βαθµούς.
• Τα επόµενα κριτήρια αντιστοιχούν κατά µέγιστο σε 5.000 βαθµούς επιπλέον.
Β. Καθορισµός βαθµολογούµενων κριτηρίων
Κάθε ένα από τα κριτήρια που ακολουθούν βαθµολογείται τεκµηριωµένα µε βαθµό 0-10,
σύµφωνα µε τον τρόπο βαθµολόγησης που παρουσιάζεται παρακάτω.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
(1)

Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ
(2)

ΒΑΘΜΟΣ
0-10
(3)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(4)
(4) = (2) x (3)

1Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
1
2

3

Προβλεπόµενη κερδοφορία βάσει του πίνακα
βιωσιµότητας του Εντύπου Υποβολής
Έχει τεκµηριωµένα βρεθεί συγκεκριµένη θέση
(συγκεκριµένη διεύθυνση) για την έδρα της
επιχείρησης
Αριθµός θέσεων εργασίας(ΘΕ) ανά ∆ηµόσια
Χρηµατοδότηση (∆Χ) επενδυτικού σχεδίου

7
10
40

2Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
4

Εκπαίδευση

5

Συνάφεια σπουδών µε ειδικό αντικείµενο εργασίας

6

Σπουδές σε marketing ή/και management

55
35
22
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7

Ερευνητικό έργο συναφές µε αντικείµενο εργασίας

8

Εργασιακή Εµπειρία συναφής µε αντικείµενο

9

Εργασιακή Εµπειρία
management

22
44
σε

Marketing

ή/και

18

Η

3 ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
10

Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη Τεχνολογική) επί
της οποίας βασίζεται το επιχειρηµατικό σχέδιο

11

Ύπαρξη πατέντας ή δικαιώµατα εκµετάλλευσης
πατέντας ή πνευµατικής ιδιοκτησίας
Ένταξη αντικειµένου σε επιλεγµένους κλάδους
Νέων τεχνολογιών ως αναλύεται σε παρακάτω
πίνακα, ή εγκατάσταση σε προστατευόµενο
περιβάλλον τεχνολογικού πάρκου/ θερµοκοιτίδας
καινοτόµων επιχειρήσεων
Πρόβλεψη σχεδίου για εξοικονόµηση ΕνέργειαςΑειφορία ή/ και Πρόβλεψη σχεδίου για Προστασία
περιβάλλοντος
Συσχέτιση µε πρότυπα παραδοσιακού πολιτισµού
της χώρας

72
12

13

14

36

34
14
6

4Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ
15

Βαθµός ανταγωνισµού µε άλλες επιχειρήσεις

20

16

Ανάπτυξη κλάδου (τελευταία 5 έτη)

18

17

Μορφή πελατών
επιχείρησης

της

16

18

∆υνητικοί πελάτες – όγκος πωλήσεων – εύρος
πελατών
Προοπτικές εξαγωγών

13
18

ΣΥΝΟΛΟ

500

19

προϊόντων/ υπηρεσιών

Γ. Τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
(1)

ΚΛΙΜΑΚΑ
(2)

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
(3)

Η

1

1 ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Προβλεπόµενη
κερδοφορία
βάσει
του
πίνακα
βιωσιµότητας, όπως αυτός
οριστικοποιήθηκε

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
/κύκλος εργασιών
0-10%
10%-20%

1 Βαθµός για κάθε δεκάδα

Σελίδα 22 από 72

20%-….
2

Έχει τεκµηριωµένα βρεθεί
συγκεκριµένη
θέση
(συγκεκριµένη διεύθυνση) για
την έδρα της επιχείρησης

3

Αριθµός θέσεων εργασίας(ΘΕ)
ανά ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
(∆Χ) επενδυτικού σχεδίου

Ναι=10
Όχι=0
1 ,2,3,4,5…….10

Βαθµός=(ΘΕ)Χ100.000/(∆Χ).
Στρογγυλοποίηση
στον
πλησιέστερο ακέραιο.
Max τιµή=10

2Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

4

Εκπαίδευση

5

Συνάφεια σπουδών µε ειδικό
αντικείµενο εργασίας

6

Έτη σπουδών σε marketing
ή/και management

7

Ερευνητικό έργο συναφές µε
αντικείµενο εργασίας

8

Εργασιακή Εµπειρία συναφής
µε αντικείµενο

9

Εργασιακή
Εµπειρία
σε
Marketing ή/και management

Απόφοιτος ∆ηµοτικού - Γυµνασίου
Αντίστοιχη Βαθµολόγηση :
Απόφοιτος Λυκείου
-2Μεταλυκειακές (ΙΕΚ κλπ)
-3ΤΕΙ
-4-5ΑΕΙ
-6Μεταπτυχιακός Τίτλος
-8∆ιδακτορικό ή Περισσότεροι από έναν
-10Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
∆ευτεροβάθµια – Μεταλυκειακή –
Βαθµολόγηση 0 και 2-4-6
ΤΕΙ – ΑΕΙ – Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό -8-10
Μηδέν ή
0 και 1-2-3-4-5+
2 µονάδες για κάθε
στάδιο
Μηδέν ή
0 και 2-4-6-8-10+ έτη
2 µονάδες για κάθε
στάδιο
Μηδέν ή
0 και 2-4-6-8-10+ έτη
2 µονάδες για κάθε
στάδιο
Μηδέν ή
0 και 2-4-6-8-10+ έτη
2 µονάδες για κάθε
στάδιο
•
•
•
•
•
•
•

3Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΙΟΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

10

11

Καινοτοµία (Τεχνολογική ή Μη
Τεχνολογική) επί της οποίας
βασίζεται το επιχειρηµατικό
σχέδιο
Ύπαρξη
πατέντας
ή
δικαιώµατα
εκµετάλλευσης
πατέντας
ή
πνευµατικής
ιδιοκτησίας

Μέθοδος αξιολόγησης στο
Παράρτηµα ΙΙΙ

ΟΧΙ= 0
ΝΑΙ= 10
•

12

Ένταξη
αντικειµένου
σε
επιλεγµένους κλάδους Νέων
τεχνολογιών ως αναλύεται σε
παρακάτω
πίνακα,
ή
εγκατάσταση
σε
προστατευόµενο περιβάλλον
τεχνολογικού
πάρκου/
θερµοκοιτίδας
καινοτόµων
επιχειρήσεων

Τίθενται βαθµοί 0,5,6,7,8,9,10.

•
•
•

•

Παραγωγή
και
µεταποίηση
προηγµένων
προϊόντων
και
εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας.
Παραγωγή
φαρµάκων
και
σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων
διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές ή
τεχνολογικές / τεχνικές εφαρµογές
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις
εφαρµογών
βιοϊατρικής,
βιοπληροφορικής,
βιο-µιµητικής,
βιοεπεξεργασίας
(bioprocessing)
καθώς και αγροβιολογίας.
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις
εφαρµογών ευφυών συστηµάτων και

ΟΧΙ= 0
ΝΑΙ (σε ένα ή περισσότερα)=
10
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ροµποτικής,
µικροηλεκτρονικής,
νανοτεχνολογίας και µικρο-µηχανικής.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις
εφαρµογών οπτικών ινών και
φωτονικών ή προηγµένων οπτικών
συστηµάτων.
•
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις
εφαρµογών τηλεµατικής σε έξυπνα
συστήµατα µεταφορών, στον κλάδο
της υγείας, σε διαχείριση ενέργειας και
υδάτων.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις
σε προηγµένα ή νέα υλικά για
ενεργειακές, ιατρικές, περιβαλλοντικές
και αντισεισµικές εφαρµογές πλην των
εξαιρέσεων
των
προϊόντων
χαλυβουργίας και των συνθετικών
ινών όπως ορίζονται στα σχετικά
παραρτήµατα του Πολυτοµεακού
Πλαισίου για τις περιφερειακές
ενισχύσεις της Ε.Ε..
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις
υβριδικών ενεργειακών εφαρµογών.
•
Τεχνολογίες
ανακύκλωσης
και
αξιοποίησης
απορριµµάτων
/
αποβλήτων.
•
Συστήµατα
αυτοµατοποιηµένου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος
•
Μικροηλεκτρονική,
τεχνολογίες
επικοινωνιών.
•
Αεροναυπηγική
/
Βιοµηχανικός
σχεδιασµός.
•
Προηγµένα συστήµατα διαχείριση
φυσικών πόρων.
•
Νέες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
γεωθερµία, ΑΠΕ.
•
Εφαρµογές όλων των ανωτέρω στον
πρωτογενή τοµέα.
 Εγκατάσταση σε προστατευόµενο
περιβάλλον
τεχνολογικού
πάρκου/θερµοκοιτίδας καινοτόµων
επιχειρήσεων
13

14

Πρόβλεψη
σχεδίου
για
εξοικονόµηση
ΕνέργειαςΑειφορία ή/ και Πρόβλεψη
σχεδίου
για
Προστασία
περιβάλλοντος
Συσχέτιση
µε
πρότυπα
παραδοσιακού πολιτισµού της
χώρας

ΟΧΙ και στα 2= 0
ΝΑΙ σε 1 από τα 2= 5
ΝΑΙ και στα 2= 10
ΟΧΙ= 0
ΝΑΙ= 10

4Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ

15

Βαθµός ανταγωνισµού
άλλες επιχειρήσεις

µε

16

Ανάπτυξη κλάδου (τελευταία 5
έτη)








Μικρός
Σηµαντικός
Πολύ έντονος
Συνεχής άνοδος
Στασιµότητα
Συνεχής πτώση

1η επιλογή=10
2η επιλογή=5
3η επιλογή=0
1η επιλογή=10
2η επιλογή=5
3η επιλογή=0
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17

Μορφή πελατών προϊόντων/
υπηρεσιών της επιχείρησης

18

Όγκος πωλήσεων - Εύρος
πελατών

19

Προοπτικές εξαγωγών

 Προϊόντ / υπηρ. για επιχειρήσεις (B
to B)
 Προϊόντ
/
υπηρ
για
επιχειρ.&καταναλωτές
 Προϊόντ /υπηρ. για καταναλωτές (Β
to C)
 Ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες
(µεγάλος όγκος– µεγάλο εύρος)?
 Ικανοποιείται έστω η µία συνθήκη
(µεγάλος όγκος– µικρό εύρος ή
αντίστροφα)?
 ∆εν ικανοποιείται καµία συνθήκη
(µικρός όγκος – µικρό εύρος)?
Εκτιµώµενες από αξιολογητή :
Ποσοστό εξαγωγών επί του τζίρου
µετά την τριετία
% εξαγωγές>30(υψηλές)
10<% εξαγωγές<30(µεσαίες)
% εξαγωγές<10(χαµηλές)

1η επιλογή=10
2η επιλογή=5
3η επιλογή=0

1η επιλογή=10
2η επιλογή=5
3η επιλογή=0

1η επιλογή=10
2η επιλογή=5
3η επιλογή=0

Μετά την διαδικασία βαθµολόγησης των κριτηρίων, συνάγεται η βαθµολογία των
προτάσεων µε πολλαπλασιασµό της βαθµολογίας κάθε κριτηρίου κατά το στάδιο της
γνωµοδότησης µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Ο συνολικός βαθµός κάθε επιλέξιµης πρότασης προκύπτει από το άθροισµα των 5.000
βαθµών που έλαβε η πρόταση ως καλύπτουσα τα κριτήρια επιλεξιµότητας και του
βαθµού που προέκυψε από τα βαθµολογούµενα κριτήρια.
Ο µέγιστος δυνατός βαθµός είναι 10.000.
Οι βαθµοί των προτάσεων ανάγονται σε κλίµακα 1000 βαθµών µε τη διαίρεση του
συνολικού βαθµού κάθε πρότασης δια 10.

Άρθρο 10 - ∆ιαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων
1. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων
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 άρθρου 9 του παρόντος
Οδηγού. Ο βαθµός διαιρούµενος δια δέκα ανάγεται τελικά σε χιλιο-βάθµια κλίµακα.
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 συνολικοί προϋπολογισµοί της
επένδυσης βάσει της κρίσης των δύο αξιολογητών αποκλίνουν σηµαντικά, η
Γνωµοδοτική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά και αιτιολογηµένα όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3 και 4 του παρόντος.
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Σηµαντική απόκλιση θεωρείται:
 ως προς τον προϋπολογισµό: διαφορά µεγαλύτερη του 20% του Ανώτατου ορίου
του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού ήτοι 40.000€ για τους Τοµείς
Μεταποίησης και Ανακύκλωσης - περιορισµού της ρύπανσης, 20.000€ για τον
Τοµέα Παροχής Υπηρεσιών και 16.000€ για τον Τοµέα Εµπορίου.
 `ως προς τη συνολική βαθµολογία: διαφορά µεγαλύτερη του 20% από το άριστα
ήτοι 2.000 βαθµοί.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δεν διαπιστώνονται σηµαντικές αποκλίσεις ο βαθµός
και ο προϋπολογισµός της πρότασης οριστικοποιούνται από την Γνωµοδοτική
Επιτροπή, ως το ηµιάθροισµα των βαθµών και των προτεινόµενων
προϋπολογισµών των δύο αξιολογητών.
Ο βαθµός της πρότασης αυξάνεται κατά 5% εάν η επιχείρηση ανήκει σε νησιωτικό
δήµο που δεν έχει σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα µέσω οδικού δικτύου και 10%
αν ανήκει στην περιοχή (Γ) του Επενδυτικού Νόµου Ν.3299/04 ως ισχύει ή σε
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτη ή σεισµόπληκτη.
Στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε αλλαγή της Έδρας επιφέρει αλλαγή στο
καθεστώς επιλεξιµότητας ή/και βαθµολόγησης ή/και χρηµατοδότησης τότε η αρµόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης επανεξετάζει την επιλεξιµότητα, την σειρά κατάταξης και
το ποσό επιχορήγησης της πρότασης.
Από την ηµεροµηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ
της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. - ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ - ΕΦΕΠΑΕ, για οποιαδήποτε
αλλαγή έδρας κατά την υλοποίηση της επένδυσης, ο υποψήφιος υποχρεούται να
ενηµερώσει άµεσα τον ΕΦΕΠΑΕ ή τους κατά τόπους εταίρους του.
2. Γνωµοδότηση
Οι αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία ασκεί
τις αρµοδιότητές της κατά τα οριζόµενα στο Κεφ. 4 του παρόντος Οδηγού.
3. Ένταξη Προτάσεων
Μετά την παραπάνω διαδικασία εξάγεται η τελική βαθµολογία των προτάσεων και
συντάσσεται σχετικός πίνακας µε µέριµνα του Ενδιάµεσου Φορέα διαχείρισης
(ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.). Ο πίνακας αυτός, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από
την ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά. Ακολούθως, ενηµερώνονται όλες οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές αποφάσεις της
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Επίσης η ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εκδίδει την σχετική απόφαση
χρηµατοδότησης- ένταξης της πράξης .

Σελίδα 26 από 72

Άρθρο 11 - Χορήγηση προκαταβολής
Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου στο
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, από την ηµεροµηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων
Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. - ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ ΕΦΕΠΑΕ, 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
ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή (ολοκλήρωση) του έργου από τον
αρµόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦ∆, όπως αυτή αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε βάση
ισόποσο συµψηφισµό µε πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτηµα του
επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε
µετρητά και το ποσό τυχόν αποµείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη συµψηφισµό της µε
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.

Σχετικές µεταβατικές ρυθµίσεις για εγγυητικές επιστολές δικαιούχων οι οποίες
έχουν ήδη προσκοµιστεί και εκδοθεί υπέρ του ΕΟΜΜΕΧ παρατίθενται στην
εγκριτική απόφαση του παρόντος οδηγού.

Άρθρο 12 ∆ιάρκεια Έργου - Παρακολούθηση Έργου – Χρηµατοδότηση
Από την ηµεροµηνία υπογραφής των Πρωτόκολλων Παράδοσης-Παραλαβής µεταξύ της
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. - ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ και ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ - ΕΦΕΠΑΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:
12.1 Αποστολή Αιτήσεων, Αιτηµάτων και Υπεύθυνων ∆ηλώσεων
Η αποστολή οποιονδήποτε αιτηµάτων, δικαιολογητικών κτλ θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
είτε ιδιοχείρως σε έκαστο εκ των χωρικά αρµοδίων κατά τόπους εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα χωρικής / γεωγραφικής αρµοδιότητας, και τα κάτωθι
παρατιθέµενα στοιχεία επικοινωνίας.
Γεωγραφική Περιοχή
Αρµοδιότητας
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά

Εταίρος ΕΦΕΠΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΑΝ.∆ΙΑ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΕ∆ΕΠ)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(∆ΕΣΜΟΣ)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)
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Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο
Αιγαίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)

Κρήτη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ)

Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ)

Αναλυτικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας έκαστου εταίρου είναι:
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.∆ΙΑ)

∆ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 15, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα/FAX: 2231067498/2231067499
e-mail:andia@otenet.gr Ιστοσελίδα:www.andia.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Στερεά Ελλάδα
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΕ∆ΕΠ)

∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα/FAX: 2421076894/24210 29320
e-mail:aedep@aedep.gr Ιστοσελίδα:www.aedep.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Θεσσαλία
-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (∆ΕΣΜΟΣ)

∆ιεύθυνση:Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα/FAX: 2531035916/2531072328
e-mail:desm-123@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.desm-os.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)

∆ιεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα/FAX: 2610622714/2610277830
e-mail:efd@patrascc.gr Ιστοσελίδα:www.diaxeiristiki.gr
Χωρική αρµοδιότητα: ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)

∆ιεύθυνση: Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα/FAX: 2103620242/2103621950
e-mail:contact@elanet.gr Ιστοσελίδα:www.elanet.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο
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-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ)

∆ιεύθυνση:Γιαµαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202,ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα/FAX: 2810302400/2810344107
e-mail:info@ank.gr Ιστοσελίδα:www.ank.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Κρήτη
-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ)

∆ιεύθυνση:Οικισµός Λήδα – Μαρία, Κτίριο Ερµής, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου Θέρµης,
ΤΚ57001, Θέρµη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα/FAX: 2310480000/2310480003
e-mail:info@e-kepa.gr Ιστοσελίδα:www.e-kepa.gr
Χωρική αρµοδιότητα: Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά
την παραλαβή τους, ως εισερχόµενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά
τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ.
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02-02-2012) και ειδικότερα τα
άρθρα 16 και 17 και τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 1057/200/0020Α/24-02-2012 Υ.Α.
(ΦΕΚ 671/Β/07-03-2012) για τις ήδη υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε έργου και του αντίστοιχου φακέλου του, όπου
αναγράφεται η λέξη ΕΟΜΜΕΧ, εννοείται η λέξη ΕΦΕΠΑΕ µε πλήρη ισχύ των
αναγραφοµένων στοιχείων και των νοµικών δεσµεύσεων που ενέχουν.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο τυχόν απαιτηθεί η υποβολή νέων Υπευθύνων ∆ηλώσεων του
άρθρου 8 του Ν.1599/86, αυτές αποστέλλονται / υποβάλλονται στους εταίρους του
ΕΦΕΠΑΕ, και µεταξύ άλλων θα πρέπει να αναφέρουν ότι :
1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.
2. Ο επενδυτής αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από το
πληροφοριακό σύστηµα TAXIS και τα συστήµατα των ασφαλιστικών
οργανισµών.
3. Αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλώσει στο
Έντυπο Υποβολής, προς τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ στις ανωτέρω
αναγραφόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και όσα λαµβάνονται από
αυτές θα επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
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4. Αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία µε τον ΕΦΕΠΑΕ
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
ΕΦΕΠΑΕ.

12.2

∆ιάρκεια

Το κάθε έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία
υπαγωγής, ή το αργότερο µέχρι τις 31-12-2012 συµπεριλαµβανοµένων παρατάσεων και
λόγων ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του παρόντος οδηγού, σε
αντικατάσταση της υπ. αρ. πρωτ. 19121/4196/23-12-2011 Απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΑΑΝ.
Κανένα έργο δεν δύναται να παραταθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, ούτε για
λόγους ανωτέρας βίας.

12.3 Παρακολούθηση - Παραλαβή
12.3.1 Εκθέσεις Προόδου και Προγραµµατισµός Εκταµιεύσεων
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται µέσω αναλυτικών
εκθέσεων προόδου οι οποίες θα υποβάλλονται από την επιχείρηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ
µέχρι και σε τρεις (3) φάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπου και θα
γίνονται οι αντίστοιχες εκταµιεύσεις δηµόσιας χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου & ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
18 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΈναρξηΧορήγηση
προκαταβολής
(δυνητικό)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ

Αίτηµα
χορήγησης
προκαταβολήςΚατάθεση
ισόποσης
εγγυητικής

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ποσοστό Καταβολής
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης

Μέχρι τρεις (3) µήνες
πρίν την ηµεροµηνία Μέχρι 35% της ∆ηµόσιας
ολοκλήρωσης
του Χρηµατοδότησης
έργου.
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Α’ ΦΑΣΗ

Ενδιάµεση
Έκθεση
Προόδου

Μετά την υλοποίηση Ανάλογα µε το υλοποιηθέν
τουλάχιστον του 40% οικονοµικό
αντικείµενο
του έργου
(διοικητικός έλεγχος)

Β’ ΦΑΣΗ

Μετά
ολοκλήρωση
Τελική Έκθεση
φυσικού
Ολοκλήρωσης
οικονοµικού
αντικειµένου
αντικειµένου
έργου

Γ’ ΦΑΣΗ

Με την προσκόµιση άδειας
εγκατάστασης ή άδειας
Προσκόµιση
λειτουργίας
ή
απαραίτητων
απαλλακτικού
αδείας
αδειών
και λειτουργίας ή βεβαίωσης
δήλωση
υποβολής
πλήρους
επίτευξης
φακέλου από την αρµόδια
στόχου
υπηρεσία και µετά την
επίτευξη του στόχου της
απασχόλησης
απασχόλησης αλλά όχι
αργότερα της 31-12-2012.

την
Μέχρι το 80% της συνολικής
του
επιχορήγησης
και
(επιτόπιος & διοικητικός
έλεγχος)
του

Το υπόλοιπο 20% της
επιχορήγησης ή ποσοστό
του, ίσο µε το ποσοστό
επίτευξης του στόχου της
απασχόλησης (διοικητικός
έλεγχος)

Οι αποφάσεις εκταµίευσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης (ενδιάµεσες και τελικές
πληρωµές) εκδίδονται και εκτελούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της
δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των
αντίστοιχων πιστώσεων.
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΕΠΑΕ, για:
 Την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους
 Την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης
ένταξης
 Την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και περιορισµούς.
Κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου:
 οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο που οριοθετεί
ανάγκη τροποποίησής τους,
 πιθανή αδυναµία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την υλοποίηση του
έργου,
θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ για τη λήψη των
προβλεπόµενων µέτρων. Σε κάθε περίπτωση που θα καταστεί αναγκαίο, ο ΕΦΕΠΑΕ θα
αποστέλλει σχετικές οδηγίες υλοποίησης του έργου για την αποτελεσµατική
παρακολούθησή του.
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12.3.2 Έλεγχος Έργων
Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται µέσω Οικονοµικών
και Φυσικών πιστοποιήσεων, που θα διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ:
Α) Εκθέσεις προόδου έργων
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα
µέσω διοικητικών ή/και επιτόπιων ελέγχων του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν
αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου. Το αίτηµα πιστοποίησης του δικαιούχου θα
συνοδεύεται απαραίτητα από Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου έργων (βλέπε πίνακα
ανωτέρω) οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή και θα
συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
• Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µία το πολύ, µετά την
εκτέλεση του 40 % τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου.
• Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς
την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης
Ολοκλήρωσης).
• Κάθε Έκθεση/αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης/ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις
αντίστοιχες σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα διαδικασίες επαλήθευσηςπιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου και καταβολής
της επιχορήγησης που αναλογεί.
Β) Έλεγχοι έργων
Ο έλεγχος της πρώτης και της τρίτης φάσης του έργου (διοικητικός έλεγχος) διενεργείται
από τον ΕΦΕΠΑΕ (τους εταίρους του) σύµφωνα µε τα στοιχεία και παραστατικά τα
οποία υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι σε αυτόν.
Ο έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (Β Φάση – Έλεγχος Ολοκλήρωσης)
πραγµατοποιείται στην έδρα της επιχείρησης από Όργανο Ελέγχου όπως ορίζεται και
στο Κεφ. 4 του παρόντος.
Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί η αντίστοιχη
Έκθεση Προόδου από τον δικαιούχο ανάλογα µε την φάση στην οποία βρίσκεται το
έργο. Η Έκθεση Προόδου θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις Οδηγίες που θα
αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ στον δικαιούχο µετά/ή µε την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συµβατές και ακόλουθες µε τις οδηγίες
που έχει συντάξει και στείλει σε ενδιαφερόµενους, ο προκάτοχος του ΕΦΕΠΑΕ, ΕΦ∆
ΕΟΜΜΕΧ.
Για τον έλεγχο ολοκλήρωσης, προκειµένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα
προετοιµασµένη κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης µε την
επιχείρηση, οι αρµόδιοι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλουν σχετικό έγγραφο
ειδοποίησης ελέγχου πριν την ακριβή ηµεροµηνία του ελέγχου. Η επιχείρηση από την
πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα όργανα ελέγχου και να τηρεί τις οδηγίες που
αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις ηµεροµηνίες αποστολής των εκκρεµοτήτων
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που διαπιστώθηκαν κατά τον επί τόπου έλεγχο. Μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου
και την αποστολή των τυχόν εκκρεµοτήτων που θα προκύψουν, αποστέλλεται σχετική
επιστολή συνοδευόµενη µε συγκεντρωτικό πίνακα πιστοποιηµένων δαπανών ανά
κατηγορία δαπάνης.
Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαµβάνει τρεις φάσεις:
 Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (τεχνική πιστοποίηση)
 Την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου (οικονοµική πιστοποίηση).
 Την τήρησης των βασικών προϋποθέσεων επιλεξιµότητας των εκτελούµενων
έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Τεχνική Πιστοποίηση
Η τεχνική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου
(όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ µέρους του δικαιούχου
καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά
βάση προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου.
Λαµβάνοντας υπόψη:
 την απόφαση ένταξης και τις τυχόν εγκεκριµένες τροποποιήσεις της πρότασης
 τη υποβληθείσα Έκθεση Προόδου
 τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος και τα λοιπά έντυπα της προκήρυξης
 το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο
το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτοµερώς τις ενέργειες του έργου που υλοποίησε ο
δικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του
Φυσικού Αντικειµένου και την τήρηση των επιµέρους όρων της απόφασης ένταξης.
Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή κατανοµή
των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να
επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα περικοπής
εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη
σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος
τους.
Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται
του αρχικού σχεδιασµού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιµάται και
σηµειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.
Υπενθυµίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται µε την υποβολή των
αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα
αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ και µε τα αναφερόµενα στο παρόντα Οδηγό.
Οικονοµική Πιστοποίηση
Η οικονοµική πιστοποίηση πραγµατοποιείται είτε µε την διενέργεια διοικητικού ελέγχου
στην περίπτωση των ενδιάµεσων φάσεων είτε µε επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου
Ελέγχου παράλληλα µε τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης στην περίπτωση του
ελέγχου ολοκλήρωσης.
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο :
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εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών, την
ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών
έκδοσης και εξόφλησης τους.
ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών
δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που φέρει
το τίτλο του προγράµµατος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και αντίστοιχα τηρούµενα
στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να επιβεβαιώσει την ορθή
εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες
προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ.).

Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των
τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το
απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία
αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή µε τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς
και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν.
Γ) Παραλαβή έργου
Το αίτηµα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συµβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή το αργότερο µέχρι και τις 31-12-2012 που είναι η
τελική και καταληκτική ηµεροµηνία του προγράµµατος όπως ανωτέρω ορίζεται. Μη
υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσµη υποβολή της µετά την
ηµεροµηνία αυτή θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης
της απόφασης ένταξης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή (για να θεωρείται
ολοκληρωµένο το έργο) είναι :
• να πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου από τα
αρµόδια όργανα ελέγχου
• να εγκριθούν οι δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση), µε βάση τις ανωτέρω
προβλεπόµενες εκθέσεις
• Να έχει γίνει εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
• Να υπάρχουν εν ισχύ όλες οι απαιτούµενες νόµιµες άδειες που αφορούν στην
επένδυση ή απαλλακτικό ή σχετική βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι έχει
υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοσή τους. Εφόσον αυτά δεν
προσκοµιστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την ολοκλήρωση του
έργου, ή το αργότερο µέχρι την 31-12-2012, το έργο απεντάσσεται και η όποια
καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται απαιτητή εντόκως.
Κατά την ηµέρα καταβολής του υπολοίπου της δηµόσιας χρηµατοδότησης εξετάζεται ο
βαθµός επίτευξης του στόχου της απασχόλησης. Θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει
προσλάβει και να απασχολεί τα άτοµα τα οποία έχει δηλώσει στην πρότασή του. Σχετικά
δικαιολογητικά τεκµηρίωσης είναι το Ε7, αναγγελίες πρόσληψης των παραπάνω ατόµων
στις αρµόδιες αρχές, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, συµβάσεις εργασίας, κτλ.

Σελίδα 34 από 72

Επίσης, 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 σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης των τυχόν εκκρεµοτήτων που
εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου
(Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα
παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική
επιστολή µε τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν
καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή του έργου.
Για την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφληµένα
παραστατικά ως ακολούθως:
• Παραστατικά µέχρι 1.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) µπορεί να εξοφλούνται και µε
µετρητά απευθείας στον προµηθευτή.
• Παραστατικά άνω των 1.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και µέχρι 15.000 ευρώ (µε
Φ.Π.Α.) εξοφλούνται µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
λογαριασµών.
• Για παραστατικά από 15.000 ευρώ (περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α) και άνω η
εξόφληση (τµηµατική ή ολική) γίνεται µόνο µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε
δίγραµµη επιταγή της ιδιωτικής της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρο 16 του
Ν.2992/2002,
ΦΕΚ
54/Α/
20.03.2002,
οι
υπ΄αριθ.1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16.04.2002 και 105221/379/09.08.2002
διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονοµικών).
∆εν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών µε τη χρήση επιταγών τρίτων.
Είναι επίσης απαραίτητο να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και
στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του
έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του
έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της
τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων
του ∆ηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί
σχετικός έλεγχος.
2. Για την πιστοποίηση του έργου και την καταβολή των ενδιάµεσων δόσεων της
επιχορήγησης (α΄ & β’ φάση), υποβάλλεται από τη δικαιούχο επιχείρηση προς τον
ΕΦΕΠΑΕ αίτηµα, όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή της προόδου του έργου,
σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα που θα δοθεί από την ΕΦΕΠΑΕ και όπου θα
επισυνάπτονται τα απαραίτητα –βάσει του υποδείγµατος- έγγραφα και παραστατικά
τεκµηρίωσης.
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3. Το αίτηµα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συµβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή το αργότερο µέχρι και τις 31-12-2012 που
είναι η τελική και καταληκτική ηµεροµηνία του προγράµµατος όπως ανωτέρω
ορίζεται.
4. Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγµατοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής της πλήρους Έκθεσης Προόδου του έργου.
5. Για την καταβολή της τελικής δόσης (υπολοίπου) της επιχορήγησης, θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου
µε όλες τις επί µέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιµες και αναφέρονται στην
εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της. Όπως επίσης αναφέρεται και
ανωτέρω, απαιτείται η προσκόµιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή
απαλλακτικό άδειας λειτουργίας ή άλλες υποχρεωτικές άδειες που εκδίδονται από
Υπηρεσίες, όπως Υπηρεσίες Τουρισµού, ∆ήµος κ.λπ.
6. Επίσης, απαιτούνται τα στοιχεία που πιστοποιούν την επίτευξη του στόχου
απασχόλησης του Εγκριθέντος Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η πιστοποίηση και ο
υπολογισµός του ποσοστού επίτευξης του στόχου της απασχόλησης βασίζεται στα
στοιχεία της εγκεκριµένης πρότασης όσον αφορά τις Προβλεπόµενες Θέσεις
Εργασίας. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται στη διατήρηση του τεθέντος στόχου της
απασχόλησης για διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
έργου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης διαπιστωθεί αδυναµία
επίτευξης του στόχου αυτού, η επιχορήγηση µειώνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε
θέση εργασίας που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο και
πραγµατοποιήθηκε.
7. ∆ιευκρινίζεται ότι ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου του ∆ικαιούχου είναι η
τελευταία ηµεροµηνία εξόφλησης παραστατικού δαπάνης του έργου. Σε καµία
περίπτωση αυτή δεν µπορεί να είναι µετά τις 31-12-2012.
8. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά µικρότερη της
εγκριθείσης, η δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγµατοποιηθέντος
και τελικά πιστοποιηθέντος κόστους του έργου µε την προϋπόθεση ότι το φυσικό
αντικείµενο του έργου είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό (µε ελάχιστο κόστος
30.000 ΕΥΡΩ). ∆εν είναι δυνατόν να παραληφθεί έργο µε προϋπολογισµό µικρότερο
των 30.000€. Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έργο
κάτω των 30.000,00€.
9. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για καταβολή της τελικής δόσης, µετά τη λήξη
της διάρκειας υλοποίησης του έργου ο φορέας υλοποίησης διενεργεί αυτοδίκαια
έλεγχο προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή µη του έργου και των στόχων του
προγράµµατος, και εισηγείται αρµοδίως.
10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του παρόντος Οδηγού και της εγκριτικής
απόφασης, δύναται να αναστέλλεται η πληρωµή των δόσεων και το θέµα
παραπέµπεται στα αρµόδια όργανα των ΕΦ∆, τα οποία εισηγούνται σχετικά. Σε
περίπτωση που αποφασιστεί η απένταξη από το Πρόγραµµα η δικαιούχος
επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
έχει καταβληθεί, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
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(ΚΕ∆Ε). Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της χρηµατοδότησης αποτελούν τίτλο για
τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια ∆ΟΥ.
11. Επίσης, κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Οδηγού δύναται να συνεπάγεται
την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, µε απόφαση του Υπουργού ή του
Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ και την επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας
χρηµατοδότησης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
(ΚΕ∆Ε). Ακολουθούν, δηλαδή, οι διαδικασίες απένταξης από το πρόγραµµα και η
δικαιούχος επιχείρηση επιστρέφει το ποσόν τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης
προσαυξηµένο κατά το ποσό νοµίµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή.
12.3.3 Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον
ΕΦΕΠΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον παρόντα Οδηγό. Ο χρόνος καταβολής της
δηµόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των
αντίστοιχων πιστώσεων.
Το ποσοστό της δηµόσιας επιχορήγησης που θα καταβάλλεται προσαρµόζεται ανάλογα
µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό και ανάλογα µε την ικανοποίηση των όρων και
προϋποθέσεων προγράµµατος.
Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγµένα έργα το σύνολο της δηµόσιας
χρηµατοδότησης δύναται να γίνει εφάπαξ µε την χρήση του ΠΣΚΕ όταν πιστοποιείται ότι
έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου του έργου που το καθιστά
λειτουργικό και ολοκληρωµένο και πληρούνται όλοι οι όροι, στόχοι και προϋποθέσεις του
εντεταγµένου έργου.
Ενδιάµεσες καταβολές
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς
δικαιούχου και πιστοποίηση οικονοµικού ή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από
τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου
µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύµφωνα µε δηλούµενη επιθυµία του, είτε το σύνολο της
αναλογούσας δηµόσιας χρηµατοδότησης χωρίς αποµείωση της εγγυητικής
προκαταβολής, είτε µέρος αυτής µε αποµείωση της εγγυητικής προκαταβολής κατά το
υπόλοιπο.
Αποπληρωµή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης / στόχων του έργου από
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ. Κατά την παραλαβή του έργου,
προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του,
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν
οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.
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Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
 Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας ή
o Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
 Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα,
εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.
 Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει
γίνει εκχώρηση.
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε.
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.
o Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) από διαχειριστή για Ε.Ε. &
Ο.Ε, ατοµική επιχείρηση
 Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ
 Βεβαίωση της οικίας Νοµαρχίας περί µη περαιτέρω τροποποίησης του
καταστατικού
 Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση
 Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση
 Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 Για ορισµό εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων, εφόσον δεν έχει γίνει
εκχώρηση:
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε
o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε.
o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε.
 Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ.
 Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π.∆. 186/26-5-92
 Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή γίνεται µε επιταγή ή
απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασµό του
δικαιούχου.
 Έντυπο Ε7 της και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (για
ολοκλήρωση / αποπληρωµή).
 Εάν απαιτείται, δικαιολογητικά σχετιζόµενα µε τον έλεγχο σώρευσης De Minimis.
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της
δηµόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
της µονάδας εν ισχύ ή βεβαίωση απαλλαγής ή βεβαίωση της υποβολής πλήρους
φακέλου από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
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Άρθρο 13 - ∆ιαδικασίες έγκρισης µεταβολής επενδυτικού σχεδίου ή άλλων
µεταβολών
1. Ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει την αναδιάρθρωση του προϋπολογισµού της
πρότασης, εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων,
εντός των περιορισµών των ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον πίνακα
Επιλέξιµών ∆απανών του παρόντος Οδηγού υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο
του επενδυτικού έργου δεν µειώνεται περισσότερο από το 35% του αρχικά
εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
2. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που
αφορά αύξηση του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
3. Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση τροποποίησης στους αρµόδιους
εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, πριν από την ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση
πριν τις 31-12-2012, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές
προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται σύµφωνα µε τα
ακόλουθα να εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ∆ράσης για
την έκδοση της σχετικής τροποποιητικής Απόφασης.
4. Κατά την υλοποίηση της επένδυσης, είναι δυνατόν να γίνουν, χωρίς αίτηση,
αποδεκτές κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης τροποποιήσεις, που δεν αλλοιώνουν το
χαρακτήρα του έργου σε ποσοστό µέχρι 10% του φυσικού και οικονοµικού του
αντικειµένου.
5. Σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας,
δύναται να παραταθεί η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης για αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα, αλλά όχι περισσότερο από την ηµεροµηνία της 31-12-2012 όπως
ανωτέρω ορίζεται.
6. Για θέµατα που µπορεί να χειρίζεται χωρίς την συνδροµή της Επιτροπής
Παρακολούθησης, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει την αρµοδιότητα και την υποχρέωση να απαντά
µε πλήρη τεκµηρίωση σε ερωτήµατα που τίθενται από τους επενδυτές σχετικά µε την
αξιολόγηση και ένταξη των αιτηµάτων τροποποίησης των επενδυτικών προτάσεών
τους, εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.
7. Οι παραπάνω αιτήσεις τροποποιήσεων και παρατάσεων όπως και άλλα αιτήµατα
των δικαιούχων (π.χ. αλλαγή έδρας, µετοχικής σύνθεσης, κλπ) εξετάζονται από τον
ΕΦΕΠΑΕ ή/ και την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως:
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε:
 τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
 τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης
λύσης
και γνωµοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος
και έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών
που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας
τα οποία αναφέρονται σε:
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o
o
o
o

o
o
o

Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του
επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης
Παράταση ολοκλήρωσης του έργου εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας
βίας και όχι µετά τις 31-12-2012.
Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης.
Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού ή λογισµικού πληροφορικής χωρίς
ουσιαστική και ουσιώδη µεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και
δυνατοτήτων του.
Αλλαγή συµµετοχής σε εκθέσεις
Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών
χαρακτηριστικών και σκοπιµότητας των δαπανών.
Τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που δεν
υπερβαίνουν συνολικά το 35% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των
αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦ∆.
Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιούνται / ανακατανέµονται µε Απόφαση του Υπουργού
ή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 14.

Υποχρεώσεις Ενισχυόµενων Επιχειρήσεων

14.1 Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας
Οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα εγκριθούν τα αιτήµατα χρηµατοδότησης, 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) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται µε βάση τον
Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης
του αναµνηστική πινακίδα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από
τον ΕΦΕΠΑΕ. Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που
διενεργούν δηµόσιες αρχές.
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14.2 Λοιπές Υποχρεώσεις
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για
τρία (3) χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ενηµέρωση του αρµόδιου ΕΦ∆ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου
µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του έργου.
δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν
ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και
ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας
της επιχείρησης2, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών
(3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία.
ε) Να µην παραβιάζει τους όρους σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
στ) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση
εξοπλισµού/λογισµικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στον
αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης
τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών από την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των
παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό εξοπλισµό).
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν
επιτρέπεται:
α)
χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα
να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι
µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
β)
χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η
έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο
παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει
στον εκµισθωτή.
3. Να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των στόχων του παρόντος οδηγού όπως
ισχύει.
2

Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία παρακολούθησης
µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός έλεγχος για την
εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 16)
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4. Κατά την ολοκλήρωση του έργου αλλά και για (3) χρόνια από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης, υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ για την αποτίµηση
της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του προγράµµατος
Επίσης ισχύει ότι:
•
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την
παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ελέγχων σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων και ενηµερώνει σχετικά την ΓΓΒ/ ΥΠΑΑΝ. Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί
επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µία δεκαετία µετά την ολοκλήρωση των
έργων.
•

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται
στην απόφαση ένταξης / υπαγωγής, τις διατάξεις ελέγχου σώρευσης σύµφωνα µε
την Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27-01-2011, και στις διατάξεις του παρόντος όπως ισχύει.
Συµπληρωµατικά των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Κανονισµού 1083/2006, ο δικαιούχος
επενδυτής υποχρεούται στη διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης, η εν λόγω πράξη δεν θα έχει υποστεί σηµαντική
τροποποίηση:
α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου
υποδοµής είτε από τη παύση της παραγωγικής δραστηριότητας

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των δικαιούχων
των

ενισχύσεων

γίνεται

υποχρεωτικά

µε

διοικητική

επαλήθευση

βάσει

των

υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων
βάσεων δεδοµένων.
∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από τη
ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ έχει το δικαίωµα διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών
αλλά και στοχευµένων επανελέγχων µετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ενδεικτικά τα εξής:


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



Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το καθεστώς
ενίσχυσης.



Το έντυπο Ε7 (και για ένα έτος από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου)
και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σελίδα 42 από 72

14.3 Επιβολή κυρώσεων
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι
προβλεπόµενες από τους όρους απόφασης ένταξης του έργου και του παρόντος οδηγού
κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας
επιχορήγησης.
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και
γίνεται σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του. Σε
περίπτωση µη ανταπόκρισης του επενδυτή ο ΕΦ∆ ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ελέγχους ή σε οποιοδήποτε άλλο
σηµείο της υλοποίησης του έργου ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος Οδηγού και
της εγκριτικής απόφασης, ο ΕΦΕΠΑΕ , ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος ή / και την αρµόδια ∆/νση της ΓΓΒ η οποία εισηγείται στον Υπουργό ή
Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΑΝ για την απένταξη από το Πρόγραµµα και την επιστροφή
από την δικαιούχο επιχείρηση του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έχει
καταβληθεί, προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε
καταβολή.

15.

Παραρτήµατα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10.31
10.32
10.52
10.7
10.82
10.83
10.84
11.05
11.07
13
14
15

ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE

ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ∆ 2008)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού και
άλλων εµφιαλωµένων νερών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
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16
17
18
19
20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

21

Παραγωγή
βασικών
φαρµακευτικών
φαρµακευτικών σκευασµάτων

22
23

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων

25

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων,
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού

26
27
28
31
32
33
37

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Επεξεργασία λυµάτων

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων· ανάκτηση
υλικών

39

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων

45

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών ΕΚΤΟΣ45.20.3

46

Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών

προϊόντων

µε

εξαίρεση

και
και

τα

59

Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών ΕΚΤΟΣ 47.73
Καταλύµατα
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή
κινηµατογραφικών
ταινιών,
βίντεο
και
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές
εκδόσεις

62

∆ραστηριότητες
προγραµµατισµού
υπολογιστών,
παροχής
συµβουλών
δραστηριότητες

74

Άλλες
επαγγελµατικές,
δραστηριότητες

79

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

47
55
56.21
58

81
82.3
85.51
85.52
85.53

επιστηµονικές

ηλεκτρονικών
και
συναφείς
και

∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε
εξωτερικούς χώρους
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Πολιτιστική εκπαίδευση
∆ραστηριότητες σχολών οδηγών

Σελίδα 44 από 72

τεχνικές

κτίρια

και

∆ραστηριότητες
καταλύµατος

88

κοινωνικής

µέριµνας

χωρίς

παροχή

88.91
93.11
93.13

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή
καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία
∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εγκαταστάσεις γυµναστικής

93.21

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών
πάρκων

88.1

93.29.19.05
93.29.21

Υπηρεσίες παιδότοπου
Υπηρεσίες θεαµάτων µε πυροτεχνήµατα και θεαµάτων "ήχος
και φως"
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή
οικιακής χρήσης

95
96.01

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων

96.03

∆ραστηριότητες
δραστηριότητες

96.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

γραφείων

κηδειών

και

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1998/2006 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων
όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Ο παρόν κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις
σε όλους τους τοµείς εκτός:
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του
Συµβουλίου (1)·
β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης·
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα
τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·

Σελίδα 45 από 72

συναφείς

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή
προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες
δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντίτων
εισαγόµενων·
στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·
ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές
για λογαριασµό τρίτων·
η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της
συνθήκης ΕΚ (που παρατίθεται παρακάτω), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας·
β) «µεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την
οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της
γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός
προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) «εµπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης
στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού
σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία
προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από µέρους
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία αν
πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συνθήκης
(1)
Κλάση της ονοµατολογίας
των Βρυξελλών
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
05.04
05.15
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8

(2)
Περιγραφή Εµπορευµάτων
Ζώα ζώντα
Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην
των εξ ιχθύων τοιούτων
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή
περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα
διά την ανθρώπινη κατανάλωση
Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας
Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα
Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων
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Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12
Κεφάλαιο 13
εχ13.03
Κεφάλαιο 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Κεφάλαιο 16
Κεφάλαιο 17
17.01
17.02
17.03
17.05 (*)
Κεφάλαιο 18
18.01
18.02
Κεφάλαιο 20
Κεφάλαιο 22
22.04
22.05
22.07

Εχ22.08(*)
εχ22.09(*)
εχ 22.10 (*)
Κεφάλαιο 23

Καφές, τέισν και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις
09.03)
∆ηµητριακά
Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη
Σπέρµατα και καρποί ελαιώδας. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και
διάφοροι καρποί Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και
χορτονοµαί
Πηκτίνη
Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «Saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα
διά πιέσεως ή τήξεως
Λίπη βοοαδών, προβατοαδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή
τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης
εκθλίψεως
Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «Saindoux»
χοιρείου
λίπους
και
ελαι-οµαργαρίνη,
άνευ
προσθήκης
γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός
Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξηυγενισµένα
Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή
εξηυγενισµένα
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και
εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα
Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (Simili Saindoux) και έτερα
βρώσιµα λίπη παρεσκευα-σµένα
Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών
ή των ζωικών ή φυτικών κηρών
Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν
Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και
µεµαγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι
Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι
Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς
κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης
αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν
Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή
πεφρυγµένα
Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή
µερών φυτών
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις
1

ανεστάλη καθ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά
προσθήκης οινοπνεύµατος
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η
ζύµωσις ανεστάλη τη προ-σθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων
και των µιστελίων)
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως
Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού
τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων,
ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων
αλκοολούχων παρασκευα-σµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων
εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών
Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής.
Τροφοί παρεσκευασµέναι δια ζώα
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Κεφάλαιο 24
24.01
Κεφάλαιο 45
45.01
Κεφάλαιο 54
54.01

Κεφάλαιο 57
57.01

Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα
καπνού
Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας
θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν
Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή
άλλως πως κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και
απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων,
υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)
Κάνναβις,
(Cannabis,
sativa)
ακατέργαστος,
µουσκευµένη,
αποφλοιωµένη, χτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη
νηµατοποιηµένη.
Στυπία
και
απορρίµµατα
καννάβεως
(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων,
υφασµάτων ή ρακών)

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61).
1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
της 18ης ∆εκεµβρίου 1959

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται, ανεξάρτητα από κωδικό δραστηριότητας:
1) Από τον κλάδο της µεταποίησης εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν
αίτηση:
i)
οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές
Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ii)
οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06),
iii) οι δραστηριότητες του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
iv) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2) Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
3) Επαγγέλµατα
και
επιχειρήσεις
παροχής
ασφαλιστικών,
τραπεζικών,
χρηµατοοικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
4) Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ),
λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
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5) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε µεταφορές, ταχυµεταφορές, κατασκευές.
6) Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών
εργασιών, καντίνες, εστιατόρια, περίπτερα, φαρµακεία,
επιχειρήσεις που
λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, Internet – Café κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή
ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
7) Πλανόδιες επιχειρήσεις.
8) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε δραστηριότητες πλυντηρίων αυτοκινήτων.
9) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και
φωτοαντιγράφων.
10) Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’
αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την
παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών
ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής
εφαρµογής». Εναλλακτικά µπορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην
παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων
επιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.
Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα µε τις
αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε
ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην
τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Ως τεχνολογική καινοτοµία ορίζεται :
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου σε σχέση µε τα
βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωµατωµένο
λογισµικό ή άλλα µη υλικά συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς
τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας
παραγωγής, µεθόδου παροχής και διανοµής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι
σηµαντικό σε σχέση µε τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής και διανοµής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές µεταβολές δεν
περιλαµβάνονται στην τεχνολογική καινοτοµία.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτοµία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσµατα νέων
τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασµών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη
χρησιµοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι
µεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαµβάνονται.

3. ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτική µη τεχνολογική καινοτοµία είναι η εφαρµογή νέων µεθόδων ή
µεταβολών των µεθόδων, όσον αφορά τη δοµή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που
αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας
των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσµατικότητας των ροών εργασίας.
Μη τεχνολογική καινοτοµία εµπορίας είναι η εφαρµογή νέων ή βελτιωµένων
σχεδίων ή µεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των
αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και κατ΄ ουδένα λόγο εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.
4.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Καινοτοµία προϊόντος / διαδικασίας
• Νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες
πρώτες ύλες
• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
• Προϊόντα βιοτεχνολογίας
• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τοµέα
• Φάρµακα βιολογικής βάσης
• Νέες διαγνωστικές µέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή
• Τεχνολογίες αισθητήρων
• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος
• Συστήµατα ολικής διαχείρισης απορριµµάτων ή αποβλήτων
• Αξιοποίηση απορριµµάτων / αποβλήτων.
• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά µονάδα προϊόντος / υπηρεσίας
• Ενσωµάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών
• Μέθοδος µέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων µε
αισθητήρες
• Συστήµατα που µετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων
• Εισαγωγή µεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της
παραγωγής (π.χ. αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής)
• Εισαγωγή προγραµµάτων προσοµοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των
τελικών ή και των ενδιάµεσων µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων
4.2 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Καινοτοµία «προϊόντος» ή διαδικασίας
• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών
• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασµένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και
συµβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)
• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων
• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώµατος» παραγωγικών διαδικασιών
• Μέθοδοι εντοπισµού και ελέγχου των φορτίων
• Ψηφιακός χειρισµός προϊόντων
• Εισαγωγή καναλιών άµεσης επανατροφοδότησης µεταξύ πελάτη-παραγωγού
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισµό όλων των απαιτήσεων των πελατών
4.3 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για καινοτόµες εφαρµογές (π.χ. αγροτικό τοµέα)
• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισµικού
• Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής
υπηρεσίας.
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Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης.
Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισµικού και παροχή συµβουλών
Παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων
Εφαρµογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
Εφαρµογή θερµογραφικών και µεθόδων / τεχνικών µη – καταστροφικών ελέγχων
στην αποτίµηση τεχνικών συστηµάτων.
• Εφαρµογές τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης.
• Εφαρµογές τηλε-ιατρικής

•
•
•
•
•

5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της τεχνολογικής καινοτοµίας προϊόντων και
διαδικασιών και της µη τεχνολογικής καινοτοµίας (οργάνωσης και εµπορίας). Για
παράδειγµα:
• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας
είναι τεχνολογική καινοτοµία µόνο όταν συνδέονται άµεσα µε την εισαγωγή νέων
ή σηµαντικά βελτιωµένων διαδικασιών.
• Η δηµιουργία µίας απλής ιστοσελίδας µε πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και
πρωτότυπες υπηρεσίες δεν αποτελεί καινοτοµία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες
υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγµα µη τεχνολογικής καινοτοµίας
• Οι οργανωτικές καινοτοµίες θεωρούνται τεχνολογικές µόνο στην περίπτωση που
βασίζονται σε νέες τεχνολογικές εφαρµογές και επιφέρουν µετρήσιµες αλλαγές στην
απόδοση, για παράδειγµα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.
6. ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ
Ένα σηµαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτοµίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν µία
σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις
διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της
επιχείρησης. ∆εν είναι λοιπόν καινοτοµία αλλαγές οι οποίες:
(1) έχουν µικρή σηµασία ή εµβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθµό νεωτερισµού
στην επιχείρηση όπως:
• διακοπή χρήσης µίας διαδικασίας, µεθόδου εµπορίας ή εµπορικής εκµετάλλευσης
ενός προϊόντος,
• αλλαγές προερχόµενες αποκλειστικά από µεταβολές των τιµών των παραγωγικών
συντελεστών,
• απλή αντικατάσταση ή αναβάθµιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας
• παραγωγή επί παραγγελία
• εποχιακές και άλλες κυκλικές µεταβολές.
(2) επιφέρουν “άλλες δηµιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισµός δεν αφορά
τη χρήση ή τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον
τρόπο παραγωγής ή και διανοµής τους, αλλά την αισθητική ή άλλες υποκειµενικές
ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό στη µόδα ή γενικά αλλαγές
αισθητικής φύσεως.

Σελίδα 52 από 72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Έχει η πρότασή σας στόχο την αξιοποίηση κάποιας
καινοτοµίας; Αν ναι, περιγράψτε µας συνοπτικά την καινοτοµία αυτή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί, επισηµάνατε τα σηµεία
όπου κατά τη γνώµη σας εκδηλώνεται η καινοτοµία αυτή, αιτιολογώντας την
επισήµανσή σας,

Επισήµανση
(√)

Σηµεία εκδήλωσης καινοτοµίας

Αιτιολόγηση

Οµάδα Α. Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή
σηµαντικά βελτιωµένου σε σχέση µε τα βασικά
του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές,
το ενσωµατωµένο λογισµικό ή άλλα µη υλικά
συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη φιλικότητα
προς τον χρήστη προϊόντος (υλικού αγαθού ή
υπηρεσίας). Οι µεταβολές καθαρά αισθητικής
φύσεως δεν περιλαµβάνονται.
Οµάδα Β. Εισαγωγή στις λειτουργίες της
επιχείρησης
µίας
νέας
ή
σηµαντικά
βελτιωµένης διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου
παροχής
και
διανοµής
ή
διαδικασίας
υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το
αποτέλεσµα της διαδικασίας θα πρέπει να είναι
σηµαντικό σε σχέση µε τον όγκο της
παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος
παραγωγής
και
διανοµής
(συµπεριλαµβανοµένων και χαρακτηριστικών
ενεργειακής απόδοσης). Καθαρά οργανωτικές ή
διοικητικές µεταβολές δεν περιλαµβάνονται.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Συµπληρώνοντας τους πίνακες που ακολουθούν, περιγράψτε µας
το ιστορικό της καινοτοµίας που προτείνετε µέχρι σήµερα.
Α) Σύντοµη ανάλυση της προέλευσης της προτεινόµενης καινοτοµίας
Πηγές Προέλευσης

Επισήµανση
(√)

Αιτιολόγηση

Σύλληψη σχετικής ιδέας (δικής σας ή
άλλου προσώπου που τέθηκε στη
διάθεσή σας)
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Ανακάλυψη τεχνολογικού ή µη χαρακτήρα
δική σας ή άλλου προσώπου που τέθηκε
στη διάθεσή σας
Αποτέλεσµα
εξελίξεων

νέων

Αποτέλεσµα
νέων
υπαρχουσών τεχνολογιών

τεχνολογικών
συνδυασµών

Γνώσεις που αποκτήσατε στην πράξη
(εµπειρικά)
Β) Ενέργειες ωρίµανσης (συστηµατικότερης εξέτασης π.χ. του κόστους, των
διαδικασιών και των πιθανών αποτελεσµάτων εφαρµογής της καινοτοµίας) .
Ενέργεια Ωρίµανσης

Επισήµανση
(√)

Αιτιολόγηση

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας και
ανάπτυξης από ειδικό προς τούτο φορέα
Υλοποίηση διαδικασιών
ανάπτυξης από εσάς

έρευνας

και

Πραγµατοποίηση
δοκιµών
και
µετρήσεων επιστηµονικού χαρακτήρα
Πραγµατοποίηση
δοκιµών
µετρήσεων εµπειρικού χαρακτήρα

και

Πραγµατοποίηση σκέψεων και απλών
υπολογισµών
χωρίς
δοκιµές
και
µετρήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Σε ποιο βαθµό και σε ποιο οικονοµικό χώρο η καινοτοµία αυτή είναι
πρωτότυπη για τις επιχειρήσεις του κλάδου όπου δραστηριοποιείστε;
Εξηγήσατε.
Πρωτοτυπία

Επισήµανση
(√)

Αιτιολόγηση

∆εν είναι πρωτότυπη, ούτε στην Ελλάδα,
ούτε διεθνώς
Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα µόνο
Είναι πρωτότυπη
διεθνώς

στην

Ελλάδα

και
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Ποιος ο βαθµός διαφοροποίησης των τεχνικών-ποιοτικών
χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» υπηρεσίας
(ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την υπηρεσία (σιες) που
στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες εφαρµογές;
Εξηγήσατε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί.
Βαθµός διαφοροποίησης
τεχνικώνποιοτικών
χαρακτηριστικών
του
Επισήµανση
«καινοτοµικού» προϊόντος ή υπηρεσίας
(√)
σε σχέση µε τα υφιστάµενα

Αιτιολόγηση

Μικρός
Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός
ιδιαίτερα σηµαντικός

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Ποίος ο βαθµός διαφοροποίησης των
οικονοµικών
χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» υπηρεσίας
(ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την υπηρεσία (σιες) που
στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες εφαρµογές;
Εξηγήσατε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί.
Βαθµός
διαφοροποίησης
οικονοµικών χαρακτηριστικών
του «καινοτοµικού» προϊόντος ή Επισήµανση
υπηρεσίας σε σχέση µε τα (√)
υφιστάµενα

Αιτιολόγηση

Μικρός
Αξιόλογος,
σηµαντικός

αλλά

όχι

ιδιαίτερα

ιδιαίτερα σηµαντικός

2. ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Από το περιεχόµενο των απαντήσεων και από την προσωπική του γνώση -εµπειρία, ο
αξιολογητής διαµορφώνει τεκµηριωµένα την άποψή του και βαθµολογεί αναλόγως,
άσχετα από την άποψη που διατυπώνει ο επενδυτής.
Με την απάντηση της εισαγωγικής ερώτησης από τον ενδιαφερόµενο, γίνεται
περιγραφή της προτεινόµενης καινοτοµίας και ο αξιολογητής αποκτά πρώτη αντίληψη
για το βαθµό καινοτοµικότητας του εγχειρήµατος.
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Οι απαντήσεις των επόµενων 5 ερωτήσεων αντιστοιχούν στα 5 αντίστοιχα
υποκριτήρια.
Κάθε υποκριτήριο βαθµολογείται µε 2, 1 ή 0 σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν
Αν από τη συνολική βαθµολόγηση, η οποία έχει µέγιστο βαθµό το 10,
συγκεντρωθεί βαθµός µικρότερος του 5, θεωρείται ότι το εγχείρηµα δεν αποτελεί
καινοτοµία και ο βαθµός που τίθεται στο σχετικό κριτήριο συνολικά είναι µηδέν
(0).
Υποκριτήριο 1ο:
Κατηγοριοποίησή της καινοτοµίας
Εξετάζονται η κατ αρχήν ύπαρξη καινοτοµίας και τα σηµεία εκδήλωσης της (Οµάδες Α
και Β της ερώτησης 1).
Κρίσιµες έννοιες εκείνες του «νέου» ή του «σηµαντικά µεταβαλλόµενου». Αν από την
περιγραφή-αιτιολόγηση, ο αξιολογητής δεν αποδέχεται την ύπαρξη «νέου» ή
«σηµαντικά µεταβαλλόµενου», τίθεται βαθµός 0, ανεξάρτητα από την
κατηγοριοποίηση.
Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την κατ’ αρχήν ύπαρξη καινοτοµίας της
οµάδας Α ή και των 2 οµάδων.
Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την κατ αρχήν ύπαρξη καινοτοµίας της
οµάδας Β.
Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν αποδέχεται την κατ αρχήν ύπαρξη καινοτοµίας
σε καµία οµάδα (δεν αποδέχεται την ύπαρξη «νέου» ή «σηµαντικά µεταβαλλόµενου»).
Υποκριτήριο 2ο:
Προέλευση- ωρίµανση
Εξετάζεται η πειστικότητα- αξιοπιστία της προέλευσης της καινοτοµικής εφαρµογής, σε
συνδυασµό µε το βαθµό επεξεργασίας της ιδέας. Το κριτήριο είναι ποιοτικό και
επιδέχεται πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ο προβληµατισµός του αξιολογητή επικεντρώνεται στα εξής σηµεία:
• Αν ο υποψήφιος επιχειρηµατίας προτείνει προς εφαρµογή µια γνήσια καινοτόµο ιδέα
που προήλθε από τις πηγές προέλευσης του πίνακα Α και δεν αποτελεί τυπική
αντιγραφή.
• Αν ο υποψήφιος επιχειρηµατίας έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε τις δυνατότητες της
προτεινόµενης καινοτοµίας, ώστε να διαθέτει την αναγκαία ωριµότητα για την
εφαρµογή της.
Τυπικά βέλτιστη απάντηση θεωρείται η τεχνολογική ανακάλυψη για την οποία έχουν
εφαρµοστεί διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης. Όµως, θα µπορούσαν να είναι
απόλυτα πειστικές και απαντήσεις άλλων µορφών.
Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται για τη γνησιότητα της προέλευσης της
καινοτοµικής ιδέας(όχι αντιγραφή), και τη συστηµατική ενασχόληση του επενδυτή µε τις
δυνατότητες εφαρµογής της
Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται για τη γνησιότητα της προέλευσης της
καινοτοµικής ιδέας µόνο.
Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν πείθεται για τη γνησιότητα της προέλευσης της
καινοτοµικής ιδέας, ανεξάρτητα από τυχόν συστηµατική ενασχόληση του επενδυτή µε
τις δυνατότητες εφαρµογής της
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Υποκριτήριο 3ο:
Πρωτοτυπία
Εξετάζεται η πρωτοτυπία της προτεινόµενης καινοτοµίας για τις επιχειρήσεις του
κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο επενδυτής. Συγκεκριµένα αξιολογείται η πρωτοτυπία
ως εξής :
Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την ύπαρξη πρωτοτυπίας στην Ελλάδα
και ∆ιεθνώς
Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής αποδέχεται την ύπαρξη πρωτοτυπίας στην
Ελλάδα.
Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής δεν αποδέχεται την ύπαρξη πρωτοτυπίας.
Υποκριτήριο 4ο:
Τεχνική- ποιοτική διαφοροποίηση
Αξιολογείται ο βαθµός ή το επίπεδο διαφοροποίησης των τεχνικών/ τεχνολογικών
χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» υπηρεσίας(ών)
ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την υπηρεσία(σιες) που στοχεύει να
αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εφαρµογές. Τα επίπεδα
διαφοροποίησης και η αντίστοιχη βαθµολόγηση έχουν ως εξής:
• Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
• Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης είναι αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός
• Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης είναι Μικρός
Υποκριτήριο 5ο:
Οικονοµική διαφοροποίηση
Αξιολογείται ο βαθµός ή το επίπεδο διαφοροποίησης των οικονοµικών
χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» υπηρεσίας(ών)
ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την υπηρεσία(σιες) που στοχεύει να
αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες εφαρµογές. Σχετικά µε την αξιολόγηση της
διαφοροποίησης των οικονοµικών µεγεθών, εξετάζεται η άµεση επίδραση της
διαφοροποίησης επί του οικονοµικού αποτελέσµατος, καθώς και η προστιθέµενη αξία
που δηµιουργείται στο προϊόν ή στην υπηρεσία ή στην επιχείρηση από την
εκµετάλλευση της καινοτοµίας. Τα επίπεδα διαφοροποίησης και η αντίστοιχη
βαθµολόγηση έχουν ως εξής:
• Τίθεται βαθµός 2, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
• Τίθεται βαθµός 1, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης είναι αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα σηµαντικός
• Τίθεται βαθµός 0, αν ο αξιολογητής πείθεται ότι ο βαθµός ή το επίπεδο
διαφοροποίησης είναι Μικρός
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Υποκριτήριο

ΒΑΘΜΟΣ
ο

Υποκριτήριο 1 : Κατηγοριοποίησή καινοτοµίας
Υποκριτήριο 2ο: Προέλευση- ωρίµανση
Υποκριτήριο 3ο: Πρωτοτυπία
Υποκριτήριο 4ο:Τεχνική- ποιοτική διαφοροποίηση
Υποκριτήριο 5ο:Οικονοµική διαφοροποίηση
ΣΥΝΟΛΟ-ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (>5 ή 0)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης
∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2006

(ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ
A/A

Νοµός

1
2

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

3

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

5

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

6

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

7

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

8

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

9

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

10

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

11

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

12

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

13

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

14

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

15

Επωνυµία Σηµείου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Π.
ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΙΛΙΟΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΣΥΓΓΡΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΝΟΙΞΗ

Αριθµός

Περιοχή

ΤΚ

Τηλέφωνο

Βαλαωρίτου
Λ. Συγγρού

∆ιεύθυνση

4
68

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

10671

ΑΘΗΝΑ

11742

2103620242
210 3389540

Λ. Μεσογείων

290

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

ΑΙΓΑΛΕΩ

12244

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

14452

Π.ΦΑΛΗΡΟ

17561

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16343

ΙΛΙΟΝ

13122

ΑΘΗΝΑ

10564

ΚΑΛΛΛΙΘΕΑ

17672

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

11525

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

ΑΘΗΝΑ

10671

ΚΟΡΩΠΙ

19400

ΑΝΟΙΞΗ

14569

Ιερά Οδός 265 & Μεγ. Αλεξάνδρου
Γ. Παπανδρέου 100 & Παπαδιαµάντη 40
Αγ. Αλεξάνδρου 8 & Ίριδος 2
Σοφ. Βενιζέλου

103

Ιδοµενέως 74 & Πολυφίµου
Οµήρου

8

Λ. Συγγρού 246 & ∆αβάκη
Φειδιππίδου 17-19 & Μεσογείων 115-25
Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & ∆ηµητρακοπούλου 2
Ακαδηµίας

7

Βασ. Κων/νου

99

Λ. Μαραθώνος 58 & Αγ. Αθανασίου
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210 6596401
210 5316203
210 2853710
210 9858480
210 9948002
210 2696260-4
210 3257010
210 9538040
210 7474350
210 5788150
210 3604815
210 6620990

210 8004010

20

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

21

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

22

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

23

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

24

27
28

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

29

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

30
31

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

32

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

33
34

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

35

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

36
37

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

38

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

16

17

18
19

25
26

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΜΕΝΙ∆Ι

Σαλαµίνος

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

28ης Οκτωβρίου

28

∆ηµ. Λιάκου

3

Ακτή Μιαούλη

21

Πλ. Ιπποδαµείας

6

Κολοκοτρώνη

66

Λουδοβίκου 1 Πλατεία Οδησσού

1

Παπαστράτου

53

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΓΡΙΝΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΓΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΝΑΥΠΛΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΑΡΤΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -

35Α

210 2478070
ΜΕΝΙ∆Ι

13673

ΠΙΚΕΡΜΙ

19009

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

19300

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

19300

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18535

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18531

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18531

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18531

ΑΓΡΙΝΙΟ

30100

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

ΑΓΡΙΝΙΟ

30100

2106603000

Πλατεία Πιά
Βότση

15

Κορίνθου 23 Πλατεία ∆ερβενακίων
Βασ. Γεωργίου Α΄ 6

23

Μπουµπουλίνας

5

25ης Μαρτίου και Πανός
28ης Οκτωβρίου

21
23

ΠΛ. Κολοκοτρώνη 9 & Γρηγορίου Ε'

ΑΡΓΟΣ

21200

ΑΡΓΟΣ

21200

ΝΑΥΠΛΙΟ

21100

ΤΡΙΠΟΛΗ

22100

ΤΡΙΠΟΛΗ

22100

ΤΡΙΠΟΛΗ

22100

ΑΡΤΑ

47100

ΑΡΤΑ

47100

ΠΑΤΡΑ

26221

Κ. Αιτωλού και Πριοβόλου
Β. Κων/νου Γριµπόβου και
Αποκαύκου
Μιχαλακοπούλου

58

Μιχαλακοπούλου
Μιχαλακοπούλου

58
66

ΠΑΤΡΑ

26221

ΠΑΤΡΑ

26221

Λ.Γλαύκου

93

ΠΑΤΡΑ

26332
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210 5577240
210 5570013
210 4100066
210 4100450
210 4227920
210 4177241
26410 74500
26340 24101
26410 39620
27510 67216 27510 67663
27510 69272
27520 47001
2710 227141
2710 238287
2710 221488
26810 28728
26810 21307
2610 622714
2610 277779
2610 240800
2610 368300

39

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

40

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

41

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

42

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

43

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

44
45

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

46

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

47
48

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

49

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

50
51
52

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

53

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

54

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

55

ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

56
57
58
59
60
61

ΥΠΟΚ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΡΙΟΥ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΙΓΙΟ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΘΗΒΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΒΑΕΠΑΕ)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΡΟ∆ΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΩΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΝΙΣΥΡΟΥ

Αθηνών

7

Λάρνακος

3

Ασηµάκη Φωτήλα - Περικλέους 1
Αχαϊκής Συµπολιτείας

77

Πατρών - Πύργου

63

Κουτσοπετάλου
∆ίρκης

1
20

∆ιοικητήριο 4ος όροφος Φίλωνος
Οινόφυτα
Θεσσαλονίκης & Αισχύλου

35-39

14

ΡΙΟ

26504

ΠΑΤΡΑ

26441

ΑΙΓΙΟ

25100

ΑΙΓΕΙΡΑ

25010

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

25200

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΘΗΒΑ

32100
32200

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

32100

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

32011

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

32100

ΓΡΕΒΕΝΑ

51100

ΓΡΕΒΕΝΑ
∆ΡΑΜΑ

51100
66100

∆ΡΑΜΑ

66100

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

66200

∆ΟΞΑΤΟΥ

66300

ΡΟ∆ΟΣ

85100

ΚΩΣ

85300

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

85200

ΙΑΛΥΣΟΣ

85101

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

85102

ΠΗΓΑ∆ΙΑ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ

85700

ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΝΙΣΥΡΟΣ

85303

Κ. Ταλιαδούρη και Φαρδυκάµπου

Εµµανουήλ Παππά
Λ.Λαµπριανίδου
Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή

2610 910120-5
2610 420068
26910 61981
26960 39080
26930 25900
22610 28281
22620 89630
22613 50322 22613 50313
22620 53153
22610 89863
24620-87014 24620 80250

7
40
7

ΠΛ.∆ηµοκρατίας
Αγ. Αθανάσιος
Πλ. Ακαδηµίας
Κοραή & Μητροπόλεως
Ελ. Βενιζέλου

46

Ηρακλειδών

1

Πλατεία Αγ. Αντωνίου
∆ηµοκρατίας & Ακροπόλεως
Μανδράκι - Νίσυρος

Σελίδα 61 από 72

24620 85501
25210 255160
25210 20650
25220 22225
25210 69555
22410 38600
22420 20280
22430 50901
22410 94350
22440 29040
22450 29040
22420 48900

62

74
75

ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

76

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

77

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

78

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

79

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

80

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

81

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

82
83

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

84

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΣΟY
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΗΛΟY
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΡΟY
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΙΨΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΜΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΤΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΦΕΡΕΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΣΟΥΦΛΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΑΛΚΙ∆Α
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΛΙΒΕΡΙ

Εθνικής Αντιστάσεως

51

Σορωνή
Λάρδος
Φρυ
Λιβάδια
∆ωδεκανήσου & Χάλκης
Πλατεία Ελευθερίας
Πλ. Αγίου Νικολάου
Λιµάνι
Αιγιαλός
Αλ. ∆ιάκου

1

Πλατεία Σκάλας
Λ.∆ηµοκρατίας
Λ. ∆ηµοκρατίας

307
158

Πλ. ∆ασείου

18

Ελ. Βενιζέλου

89

50ου Συντάγµατος

7

Ελ. Βενιζέλου

5

Βενιζέλου

12

∆ούνα

5

Λ. Χαϊνά 2ος όροφος
Βενιζέλου

93
12

Βράκα

10

Σελίδα 62 από 72

ΡΟ∆ΟΣ

85100

ΣΟΡΩΝΗ

85106

ΛΑΡ∆ΟΣ

85109

ΦΡΥ

85800

ΤΗΛΟΣ

85002

ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ

85302

ΑΦΑΝΤΟΣ

85103

ΛΕΡΟΣ

85300

ΛΕΙΨΟΙ

85001

ΣΥΜΗ

85600

ΚΑΛΥΘΙΕΣ

85105

Πάτµος

85500

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

68100

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

68100

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α

68200

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ

68300

ΦΕΡΕΣ

68500

ΣΟΥΦΛΙ

68400

ΧΑΛΚΙ∆Α

34100

ΧΑΛΚΙ∆Α

34100

ΧΑΛΚΙ∆Α

34100

ΧΑΛΚΙ∆Α

34100

ΑΛΙΒΕΡΙ

34500

22410 80600
22410 98180
22440 29240
22450 42730
22460 70704
22420 91450
22410 52833
22470 22421
22470 41300
22460 71332
22410 86290
22470 33370
22510 35848
25510 80290
25520 27875
25530 26721
25550 24650
25540 23180
22210 86452 22210 23510
22210 88822 22210 62962
22210 26626 22210 89706
22210 82200
22230 29780

85

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

86

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

87

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

88

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

89

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

90

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

91

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

92

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

93
94

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

95

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

96
97

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

98

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

99

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

100

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

101
102

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

103

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

104
105

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

106

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

107

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

108

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- Ν. ΣΤΥΡΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΙΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- Ν. ΑΡΤΑΚΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΨΑΧΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΒΑΡ∆ΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΒΕΡΟΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΚΟΣΜΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΓΑΖΙΟΥ

Ιωαν. Κότσικα

20

Α΄ Παραλιακός
28ης Οκτωβρίου

9

Βασ. Κωνσταντίνου

143

Εθν. Αντιστάσεως

53

Ιωάννου Ρώσου

29

Αρεθούσης

245

Αβάντων

12

Νικολάου Τσιαµπούλα
Καραϊσκάκη

5
1

Αθανασίου Καρπενησιώτη

4

Λοµβάρδου 20
Κ. Λοµβάρδου

48

Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου
1
Τ. Πετροπούλου

1

Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου

98

Κεντρικής
Πιερρίων 79 & Ηφαίστου

3
79

Γιαµαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου

50

Κορωναίου
Κόσµων

9
12

62 Μαρτύρων

54

Γ. Παπανδρέου

28

Ελ. Βενιζέλου

227

Σελίδα 63 από 72

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

34001

Ν. ΣΤΥΡΑ

34015

ΙΣΤΙΑΙΑ

34200

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

34006

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

34600

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

34002

ΧΑΛΚΙ∆Α

34100

ΨΑΧΝΑ

34400

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

36100

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

36100

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

36100

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

29100

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

29100

ΠΥΡΓΟΣ

27100

ΠΥΡΓΟΣ

27100

ΒΑΡ∆Α

27052

ΒΕΡΟΙΑ

59100

ΒΕΡΟΙΑ

59100

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71202

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71202

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

712 01

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 04

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 06

ΓΑΖΙ

714 14

22240 22835
22240 31710
22260 56080
22290 39000
22210 61808
22210 55832
22210 74570
22280 25096
22370 80036
22370 21307
22370 23202
26950 41940
26950 25570
26210 36895
26210 21888
26230 75895
23310 25470
23310 74710-13
2810302400
2810 247033
2810 334840
2810 264020
2810 335060
2810 372150

109

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

110

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

111

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

112

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

113

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

114

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

115

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

116

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

117

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

118

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

119

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

120

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

121

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

122

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

123

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

124

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

125

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

126

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

127

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

128

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

129

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

130

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΕΖΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΣΗΜΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΘΕΡΙΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΡΧΑΝΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΣΤΑΛΙ∆ΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΜΑΛΙΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΖΑΡΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ(ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α)
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΒΙΑΝΝΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

∆ηµοκρατίας

7

Ασήµι Μονοφατσίου
25 Μαρτύρων

78

Στρυµώνος & Πελοποννήσου
Ηροδότου

146

25ης Μαρτίου

98

Ελ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη
Κεντρική Πλατεία Αρχανών
Λεωφ. Κόκκινου Πύργου
Ελ. Βενιζέλου

116

Αγ. Ιωάαννου

55

Πύργος Μονοφατσίου
Ελ. Βενιζέλου

161

Λ. Ηρακλείου
Άγιοι ∆έκα
Λ. Κνωσού

205

Αγία Βαρβάρα
Ζαρός
Βενεράτο
Επισκοπή Ηρακλείου
Κεντρική Οδός Βιάννου
Λ. Καλοκαιρινού

195

Σελίδα 64 από 72

ΠΕΖΑ

701 00

ΑΣΗΜΙ

700 16

ΓΕΡΓΕΡΗ

700 03

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 05

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

716 01

ΜΟΙΡΕΣ

704 00

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

703 00

ΑΡΧΑΝΕΣ

701 00

ΤΥΜΠΑΚΙ

702 00

ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

700 14

ΣΤΑΛΙ∆Α

700 07

ΠΥΡΓΟΣ

700 10

ΜΑΛΙΑ

700 07

ΚΑΣΤΕΛΙ

700 06

ΑΓΙΟΙ ∆ΕΚΑ

700 12

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

714 09

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

700 03

ΖΑΡΟΣ

700 02

ΒΕΝΕΡΑΤΟ

700 11

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

700 08

ΒΙΑΝΝΟΣ

700 04

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

712 01

2810 744000
28930 33000
28940 42200
2810 373730
2810 302350
28920 27630
28910 25000
2810 753220
28920 54010
28970 29170
28970 32571
28930 29010
28970 29930
28910 33010
28920 32200
2810 361720
28940 29100
28940 32200
2810 792400
2810 772300
28950 23000
2810 247600

131

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

132

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

133

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

134

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

135

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

136

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

137

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

138

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

139

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

140

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

141

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

142

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

143

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

144

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

145

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

146
147

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

148

ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149
150
151
152

ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΓΟΥΒΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΑΤΕΛΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΙΚΑΡΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΕΜΠΑΡΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΚΟΡ∆ΕΛΙΟ

Κόµβος Γουβών
Ολύµπου 97 & Σόλωνος

97

Παπαναστασίου 129
Λ. Ικάρου

5

Εµπαρος Ηρακλείου (εντός
Αγρ.Συνεταιρισµού)
Λ. Κνωσού
25ης Αυγούστου

19

∆ηµοκρατίας

19

25ης Μαρτίου
Λεωφ. 62 Μαρτύρων

105

Λεωφ. Κνωσσού

212

Λεωφ. Ικάρου

75

Λεωφ. Κόκκινου Πύργου 30
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου

1

Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτ.
Συνεταιρ.)
Κυρά Βασιλικής
ΕΘ.Αντιστάσεως

13
52

Μαρίνου Αντύπα

41

Ιωνος ∆ραγούµη

4

Μοναστηρίου

277

Βασ.Ολγας 265 & Μιχαήλ Ψέλλου

265

Α. Παπανδρέου 11 & Ζερβίδη 2

11

Σελίδα 65 από 72

ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

700 14

ΠΑΤΕΛΕΣ

713 07

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 06

ΕΜΠΑΡΟΥ

703 00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

712 02

ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

700 14

ΜΟΙΡΕΣ

704 00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

713 04

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

714 09

Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

716 01

ΤΥΜΠΑΚΙ

702 00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

703 00

ΘΡΑΨΑΝΟ ΚΑΤΕΛΛΙΟΥ

700 06

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54625

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54628

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54655

ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ

56334

28970 43340
2810 361700
2810 361490
2810 338800
28950 41166
2810 235662
2810 302370
28970 26060
28920 27780
2810 264320
2810 215000
2810 247340
28920 54030
28910 25080
28910 41858
26650 29482
26650-28165
2310480000

2310 253140-2
2310 567885
2310 403905-6
2310 574534

153

157

ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

158

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

159

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

160

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

161

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

162
163

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

164

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

165

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

166

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

167
168
169

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

170

172
173

ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (∆ΟΥΡΟΥΤΗΣ)
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ∆ΑΓΚΛΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.ΥΠΟΚ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.ΥΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &
ΙΘΑΚΗΣ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε ΥΠΟΚ- ΣΑΜΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

174

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

175

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

176

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

154
155
156

171

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ)
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΣΟΝΤΖΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ-

Κωνσταντίνου Καραµανλή

171

Λαγκαδά

301

Πολυτεχνείου 27-29
Εθν. Αντιστάσεως

95

Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση
14
Αβέρωφ

12

Γ΄ Σεπτεµβρίου

7β

Λ. Πανεπιστηµίου
Πυρσινέλλα

1

Οµονοίας
∆αγκλή 6 & Φιλικής Εταιρίας

50
6

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη
Παπακυρίτση 4
Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου
Μητροπόλεως
Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου
2ο Χιλ. Ε.Ο. ΠαλαιοκαστρίτσαςΚέρκυρας
Λ. Βεργωτή

60
2

131

Μ. Αλεξάνδρου

7

Στενηµάχου 2
Ιωάννου Φαρµάκη

11
3

Φον-Καραγιάννη

1

Τσόντζα

3

Βασ. Σοφίας

22

Σελίδα 66 από 72

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

54229

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56430

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54626

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55134

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45333

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45221

ΑΝΑΤΟΛΗ

45221

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

ΚΑΒΑΛΑ

65403

ΚΑΒΑΛΑ

65403

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

43100

ΠΑΛΑΜΑΣ

43200

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

43100

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

52100
49100

ΚΕΡΚΥΡΑ

49100

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

28100

ΣΑΜΗ

28080

ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗ

61100
50100

ΚΟΖΑΝΗ

50100

ΚΟΖΑΝΗ

50100

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α

50200

2310 312150
2310 588750
2310 385600
2310 384400
26510 22389
26510 30520
26510 83818
26510 45466
26510 83110
2510 833964
2510 622420
24410 40099
24440 24600
24410 41430
24670 26926
26610 39813
26610 29100
26710 24959
26740 23010
23410 24580
24610 41693
24610 24022
24610 42174 24610 28611
24630 82005

177

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

178

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

179
180

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

181

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

182

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

183

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

184

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

185

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

186

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

187

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

188

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

189

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

190
191

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

192

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

193

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

194
195

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

196

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

197

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

198

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

199

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΙΑΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΙΑΤΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΕΜΕΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΜΗΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΛΑΡΙΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Βενιζέλου)
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -

Κ. Καραµανλή

5

Κεντρική Πλατεία
Ερµού
Ερµού

2
3

Νικηταρά

13

Αράτου

5

Λεωφ. Επιδαύρου
Σοφικό Κορινθίας
Λεωφ. Παπακωνσταντίνου

49

Παναγή Τσαλδάρη

33

Παναγή Τσαλδάρη 4
Καρόδροµος

24610 30293 24610 30603
ΚΟΖΑΝΗ

50100

ΑΙΑΝΗΣ

50004

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20100

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20100

ΧΙΛΙΟΜΟ∆Ι

20008

ΚΙΑΤΟ

20200

ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

20100

ΣΟΦΙΚΟ

20004

ΝΕΜΕΑ

20500

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20401

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

20001

ΜΗΛΟΣ

84800

24610 98 288
27410 24464
27410 84477
27420 99355
27420 20972
27410 34289
27410 93331
27460 23255
27430 24145
27410 50316
22870 28210

Αγ. Νικολάου

6

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

84100

22810 82346

Ξανθάκη
Βενιζέλου 167 & Κενταύρων

3

ΓΥΘΕΙΟ

23200

ΛΑΡΙΣΑ

41222

27330 22279
2410 251088

ΛΑΡΙΣΑ

41334

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ.
Εµπειρίκου1
Παπακυριαζή 58 & Σκ.Σούτσου
Ακτή Κούνδουρου
Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη

17

Λασθένους

39

Ελ. Βενιζέλου

6β

Εθνικής Αντίστασης

1

Τζερµιάδο

Σελίδα 67 από 72

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

721 00

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

721 00

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

722 00

ΣΗΤΕΙΑ

72300

ΝΕΑΠΟΛΗ

724 00

ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ

720 52

2410 669112
2410 549160
28410 22231 28410 27150
28410 90420
28420 90440
28430 29850
28410 90890
28440 89080

200

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

201

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

202

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

203

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

204

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

205

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

206

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

207

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

208

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

209

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

210

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

211

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

212

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

213

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

214

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

215

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

216

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

217
218
219

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

220

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

221

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

222

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΚ. ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΣΕΙΣΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΚΡΙΤΣΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Κούνδουρου)
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΥΡΙΝΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΤΡΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΛΩΜΑΡΙ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΡΕΣΣΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΠΠΑ∆ΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓΙΑΣΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν.
Π.Ε.(ΒΟΛΟΥ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΒΟΛΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μακρύς Γιαλός
Σείσι
Κρίτσα
Παλαίκαστρο
Κεντρική Πλατεία Ζίρου
∆ηµοκρατίας

33

Ρούσου Κούνδουρου

58

Παναγούλη 2 & ∆ηµοκρατίας

5

Κουντουριώτη

75

Καλλονή
Πλατεία ΚΤΕΛ
Πέτρα
Πλωµάρι
Ερεσσός
Παππάδος
Πολιχνίτος
Αγιάσος
Παύλου Κουντουριώτη
Ιωάννου Μελά 112 & Μητροπόλεως 1
Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος

71
4

∆ηµητριάδος 1Α & Ξενοφώντος
Ιώλκου 19 &
Σωκράτους(ΕΛ.Βενιζέλου)
Πλατεία 23ης Μαρτίου

Σελίδα 68 από 72

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ

720 55

ΣΕΙΣΙ

724 00

ΚΡΙΤΣΑ

720 51

ΙΤΑΝΟΥ

723 00

ΛΕΥΚΗΣ

720 59

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

722 00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

721 00

ΣΗΤΕΙΑ

723 00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

ΚΑΛΛΟΝΗ

81107

ΜΥΡΙΝΑ

81400

ΠΕΤΡΑ

81109

ΠΛΩΜΑΡΙ

81200

ΕΡΕΣΣΟΣ

81105

ΠΑΠΠΑ∆ΟΣ

81106

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

81300

ΑΓΙΑΣΟΣ

81101

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΕΥΚΑ∆Α

81100
31100

ΒΟΛΟΣ

38221

ΒΟΛΟΣ

38333

ΒΟΛΟΣ

38221

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

28430 29590
28410 90950
28410 91140
28430 29250
28430 91290
28420 90450
28410 91480
28430 29940
22510 43333
22530 29345
22540 23333
22530 29 699
22520 29 651
22530 53519
22510 84366
22520 41100
22520 22700
22510 29932
26450 22381
2421076894
24210 76674
24210 76461
27210 62200

223

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

224

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

225
226

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

227
228
229

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

230

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

231
232

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

233
234

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

235

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

236

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

237

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

238

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

239

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

240

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

241

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

242

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

243

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

244
245
246

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

247

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

248

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.
Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΜiΣΙΡΙΩΝ)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ- ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. ΥΠΟΚ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ

Χρ.Κουµάντου 2 & Νέδοντος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

ΞΑΝΘΗ

67100

ΞΑΝΘΗ

67100

Ε∆ΕΣΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

58200
60100

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

60100

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

60063

47

ΠΡΕΒΕΖΑ

48100

ΠΡΕΒΕΖΑ

48100

23
5

ΡΕΘΥΜΝΟ

741 00

ΡΕΘΥΜΝΟ

741 00

ΠΕΡΑΜΑ

740 52

ΡΕΘΥΜΝΟ

741 00

ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

740 53

ΡΕΘΥΜΝΟ

741 00

ΜΥΣΣΙΡΙΑ

741 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

69100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

69100

ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ

83100
62122

ΣΕΡΡΕΣ

62121

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

62400

ΤΡΙΚΑΛΑ

42100

Νέδοντος & Κολοκοτρώνη 2
Βασιλέως Κωνσταντίνου
Βασ.Κωνσταντίνου
25ης Μαρτίου
28ης Οκτωβρίου
Εθνικής Αντίστασης

1
1
13
9
5

Ιωάννη Μεταξά (Πλατεία)
∆ωδώνης
Λ. Ειρήνης & Μπιζανίου 23 (Παλαιό
ΚΤΕΛ)
Εµµανουήλ Πορτάλιου
Ν. Καζαντζάκη
Πέραµα
Εµµ. Πορτάλιου

28

Κεντρική Οδός Σπηλίου
Λ. Κουντουριώτου

75

Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πισατόρου

2

Αποστόλου Σούζου

14

Βασιλέως Γεωργίου

2Β

Καβείρων

12

Σοφίας Βέµπου

4

Κουντουριώτη
Κωστοπούλου
Βασ. Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα

19
2

Πολυτεχνείου και Μαρτίου
Ασκπληπιού

3

Σελίδα 69 από 72

27210 63730
27210 88130
25410 72878
25410 83650
23810 26555
23510 23211
23510 30996-7
23520-33350
26820 61609
26820 60285
28310 55604
28310 21810
28340 20700
28310 21760
28320 20060
28310 21035
28310 21980
2531035916
25310 22831
25310 81476
25310 83767
22730 87975
23210 99730
23210 98050
23250-25040
24310 75017

249

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

250

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

251

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

252

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

253

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

254

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

255

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

256
257
258

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

259

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

260

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

261

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

262
263
264
265

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ

266
267

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

268
269

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

270

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

271

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

272

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

273

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOMOY
ΤΡΙΚΑΛΩΝ A.E.
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