
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4358 
  Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για 

υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Με-

ταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του v. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των 
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (Κανονισμός De Minimis).

γ) Του v. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του άρθρου 13 του v. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του v. 3413/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

ε) Του v. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των 
θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 85).

στ) Της παρ. 3 του άρθρου 11 του v. 4551/2018 «Μη-
χανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι 
Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 116).

ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

η) Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ-
μοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 50/2010 (Α’ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α’ 89).

θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωv. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ι) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

ιβ) Της με αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 3610).

ιγ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείωv.... » (Α’ 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιδ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιστ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

ιζ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274
26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β’ 2573).

ιη) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).

ιθ) Της αριθμ. Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο 
Σαντορινιό» (Β’ 3986).
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κ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με 
τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’4610).

κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός 
του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β’2678).

κβ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/3.9.2018 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Παννακίδη» (Β’ 3814).

κγ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής 2494/10-07-2018 «Ορισμός φορέων 
διαχείρισης του Έργου "Μέτρα για τη μείωση των εν-
δοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη 
συνοχή του πληθυσμού στα νησιά" στο σκέλος των επι-
χειρήσεων» (Β’ 2985).

κδ) Της με αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πρόσκληση επιχει-
ρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση 
«Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» (Β’ 3657).

2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου 
και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του v. 4337/2015 
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

3. Το με αριθμ. 2812.7/74131/2018 εισηγητικό σημεί-
ωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλεί-
ται δαπάνη πέραν από αυτή που έχει προκληθεί με την 
τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση 2721/2018 
(Α’ 3657), ύψους 250.000.000 € [25.000.000 € για το 2018, 
τα οποία περιλαμβάνονται στα 60.000.000 € που προ-
βλέφθηκαν ως δαπάνη στην αριθμ. 1000.0/51265/2018 
(Β’ 2678) κοινή υπουργική απόφαση και 75.000.000 € για 
καθένα από τα επόμενα έτη ως το 2021 ], η οποία εντάσ-
σεται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑ-
ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», 
με κωδικό 2018 ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη 
πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμ-
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.: 
ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης 
από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολο-
γισμό ύψους 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 2721/2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτή-
σεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο 
(Μ.Ι.)», ως εξής:

Άρθρο 1
Στην Πρόσκληση Δράσης:
i. Στο πεδίο των ορισμών προστίθενται οι ορισμοί 

"Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους/Α.ΝΗ.ΚΟ.", "ΜμΕ - 
Μικρό μεσαία Επιχείρηση" και "Κατώφλι Μεταφορικού 
Ισοδυνάμου (K.M.Ι.) ".

ii. Στην εισαγωγή η φράση "ο ναύλος ανά μίλι" αντι-
καθίσταται από τη φράση "ο ναύλος ανά ναυτικό μίλι".

iii. Στο πεδίο 2.1 η φράση "η a priori υστέρηση " αντι-
καθίσταται από τη φράση "η δεδομένη", ο όρος "κοινό-
τητες" αντικαθίσταται από τον όρο "επιχειρήσεις" και 
η λέξη "ερημοποίηση" αντικαθίσταται από τη φράση 
"πληθυσμιακή συρρίκνωση".

iv. Στο τέλος του πεδίου 3 προστίθεται παράγραφος 
ως εξής: "Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανάγκη υπέρ-
βασης των διαθέσιμων πιστώσεων λόγω αυξημένων επι-
λέξιμων αιτήσεων χρηματοδότησης τα αναγκαία ποσά 
ανακτώνται από το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ»".

v. Στο δεύτερο εδάφιο του πεδίου 4 προστίθεται ο αριθ-
μός της κοινής υπουργικής απόφασης "2494/10.07.2018 
(Β’ 2985)".

vi. Στην τελευταία παράγραφο του πεδίου 6 η φράση 
"είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)" αντικαθίσταται από τη 
φράση "πενήντα τοις εκατό (50%)".

vii. Στο πεδίο 7 μετά τη φράση "...μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση" προστίθεται η φράση "με τη μορφή 
Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους -Α.ΝΗ.ΚΟ.-".

viii. Στο πεδίο 8 η φράση "Επιλέξιμη δαπάνη είναι η 
διαφορά μεταξύ του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς 
εμπορευμάτων" αντικαθίσταται από τη φράση "Επιλέξι-
μη δαπάνη είναι το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς 
εμπορευμάτων".

ix. Στο πεδίο 8.2 η φράση "Επιχειρήσεις με Κύκλο εργα-
σιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο των 700.000 
ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "Επιχειρήσεις με 
Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο 
των 8.000.000 ευρώ" και η φράση "Επιχειρήσεις με Κύ-
κλο εργασιών προηγούμενου έτους μικρότερο ή ίσο 
των 40.000.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση 
"Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών προηγούμενου έτους 
μικρότερο ή ίσο των 40.000.000 ευρώ και μεγαλύτερο 
των 8.000.000". 

x. Ο τίτλος του πεδίου 9 αντικαθίσταται ως εξής: "ΤΡΟ-
ΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.". 

xi. Στο πεδίο 9 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής: "Για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ο δικαιούχος απαιτείται 
να υποβάλει επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στη δράση 
(όπως περιγράφεται στο κεφ. 10) και στη συνέχεια αίτη-
ση χρηματοδότησης (όπως περιγράφεται στο κεφ. 11)". 
Η φράση "Για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης λαμ-
βάνονται υπόψη.." αντικαθίσταται από τη φράση "Για τον 
υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. λαμβάνονται υπόψη..".

xii. Στο σημείο 10 το μέρος "Ι." απαλείφεται.
xiii. Στο πεδίο 11 στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση "οι 

δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδό-
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τησης" προστίθεται η φράση "για τη λήψη Α.ΝΗ.ΚΟ.". Το 
πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: "Μετά το πέρας 
της κάθε ορισθείσας προθεσμίας υποβολών καμία επι-
πρόσθετη αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται δεκτή." 
μεταβάλλεται σε "Μετά το πέρας της κάθε ορισθείσας 
προθεσμίας υποβολών καμία επιπρόσθετη αίτηση για 
λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν γίνεται δεκτή."

xiv. Στην τελευταία και εντός πλαισίου παράγραφο 
του πεδίου 11 η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίστα-
ται ως εξής: Όλα τα παραστατικά τιμολόγησης πρέπει 
να έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ της δικαιούχου επιχείρησης 
και να αφορούν μεταφορές εμπορευμάτων/προϊόντων 
από και προς οποιοδήποτε νησί αποκλειστικά εντός της 
ελληνικής επικράτειας".

xv. Στο πεδίο 11.1 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως 
εξής: "Ο έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιείται απο-
κλειστικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώ-
ρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) έχοντας υπόψη τα 
στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος V."

xvi. Στο πεδίο 12 οι λέξεις "έργο/πράξη" αντικαθίστα-
νται από τη λέξη "επιχείρηση".

χνii. Στο πεδίο 12.1 διαγράφεται το αριθμ. 5. Στοιχείο.
xviii. Στο πεδίο 12.1.Β προστίθεται δεύτερη παρά-

γραφος ως εξής: "Στη συνέχεια, η έκθεση επαλήθευσης 
κοινοποιείται στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει 
ορίσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.". 
Η φράση "Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσε-
ων κοινοποιείται στο δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού μη-
νύματος" αντικαθίσταται από τη φράση "Το αποτέλεσμα 
της εξέτασης των αντιρρήσεων κοινοποιείται στο δικαι-
ούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει κατά την υποβολή 
της αίτησης συμμετοχής.".

xix. Στο πεδίο 13.1 ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: ΈΠΙ-
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ και ΕΞΟΦΛΗΣΗ". Η φράση 
μέσα στο πλαίσιο "Δεν είναι επιλέξιμοι δεν είναι επιλέ-
ξιμες." διαγράφεται.

xx. Στο πεδίο 14 μετά τη φράση "Κάθε αίτημα... δημό-
σιας χρηματοδότησης" προστίθεται η φράση "Σε περί-
πτωση μη έγκρισης ενός αιτήματος χρηματοδότησης, 
ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω ηλε-
κτρονικού μηνύματος για τους λόγους απόρριψης του 
εν λόγω αιτήματος και για πιθανές επόμενες ενέργειες".

xxi. Στο πεδίο 17.1. οι λέξεις "επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα" αντικαθίστανται με τη λέξη "Δράση".

xxii. Στο πεδίο 17.1. η δεύτερη παράγραφος αντικα-
θίσταται ως εξής: "Η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο της υποχρέ-
ωσης της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων της Δράσης 
και της ασκούμενης από αυτήν εποπτείας αλλά και ο 
ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής πράξης ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων, αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, οι οποίες 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων των δικαιούχωv. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει 
σχετικά την ΓΓΑΙΝΠ."

Κατόπιν των παραπάνω, η τροποποιημένη Πρόσκλη-
ση Δράσης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση (παρ. 1).

Άρθρο 2
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της Πρόσκλησης, προστίθενται ως επιλέ-
ξιμοι οι εξής ΚΑΔ:

i. 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

ii. 02 Δασοκομία και υλοτομία
iii. 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
iv. 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 

ατμού και κλιματισμού
v. 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
vi. 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
vii. 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία.
viii. 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, επι-

λέξιμοι είναι μόνο οι
09.9:Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξο-

ρυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
09.90:Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξο-

ρυκτικές και λατομικές δραστηριότητες. Στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ I-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της 
Πρόσκλησης, αφαιρούνται οι ΚΑΔ 46.71.12.01: Χονδρικό 
εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και 
46.71.12.02: Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων 
για εφοδιασμό αυτοκινήτωv.

Κατόπιν των παραπάνω, το τροποποιημένο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Της 
Πρόσκλησης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση (παρ. 2).

Άρθρο 3
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-

ΣΗΣ Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) 
Της Πρόσκλησης στο πεδίο 1-ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε•,), 
η φράση "κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφο-
ράς, όπου κ=1.09 €/χλμ" αντικαθίσταται με τη φράση "κ: 
Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανάλογα με 
την κατηγορία βάρους του οχήματος, όπως αποτυπώνε-
ται στον Πίνακα 1 του παρόντος (€/χλμ)".

Στο τέλος του πεδίου 1 προστίθεται πίνακας ως εξής:
Πίνακας 1 Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, 

ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος
Κατηγορία βάρους οχήματος (σε tn) κ (€/χλμ)

Β<3 0,15
3<Β<6 0,29

6 < Β < 30 0,51
Β>30 1,09

Κατόπιν των παραπάνω, το τροποποιημένο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ III της Πρόσκλησης ισχύει όπως επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση (παρ. 3).
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Αίτημα χρηματοδότησης
Αίτημα του Δικαιούχου που αποστέλλεται στον Ενδιάμεσο Φορέα 
(ΕΦ) για την επαλήθευση και πιστοποίηση του αντικειμένου του 
έργου του.

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

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

Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους/Α.ΝΗ.ΚΟ.

Το ποσό που καταβάλλεται στην επιχείρηση και που προκύπτει 
ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφε-
λούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού 
Ισοδυνάμου.

Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδι-
ωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος για την χρηστή δια-
χείριση του έργου .

Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας υπηρεσία, 
σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους αναλήφθηκε η υποχρέ-
ωση υλοποίησης της πράξης.

Δημοσιονομική Διόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της δημόσιας χρηματοδότησης 
η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

Δικαιούχοι Ιδιωτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

ΓΓΑΙΝΠ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
Διαχειριστική Αρχή της δράσης.

ΕΔΕΤ ΑΕ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Φορέας υπεύθυνος για την οικοδόμηση του Πληροφοριακού 
συστήματος.

ΕΦΕΠΑΕ
Φορέας διαχείρισης της δράσης με επωνυμία. 
«Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιχειρη-
ματικότητας και Ανταγωνιστικότητας».

Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (K.M.Ι.) Το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφε-
λούμενη επιχείρηση, εάν είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

MAN επιχείρησης Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής επιχείρησης.
Μμε Μικρομεσαία επιχείρηση.

Π.Σ. Μ.Ι. Π.Σ. Μεταφορικού Ισοδυνάμου.
(https://metaforikoisodynamo.gr/)

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ΠΣΣΚΕ Π.Σ. Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.

Φορέας χρηματοδότησης
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), μέσω 
του ΠΔΕ, το οποίο έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο 
Δικαιούχο μέσω του ΕΦΕΠΑΕ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Oι νησιωτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν επείγοντα 

ζητήματα ερημοποίησης και μακροχρόνια ζητήματα 
απομόνωσης από τις κεντρικές αγορές προϊόντων στις 
οποίες αναπτύσσονται οι οικονομίες κλίμακας. Ως αποτέ-
λεσμα αυτών είναι αναγκασμένες να επιβαρύνονται με το 
επιπλέον κόστος θαλάσσιας μεταφοράς ανθρώπων και 
προϊόντων στα νησιά σε σχέση με τη χερσαία μεταφορά 
στην ενδοχώρα. Το επιπλέον αυτό κόστος είναι από τις 
κύριες αιτίες ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, μείωσης 
του νησιωτικού πληθυσμού και αποτροπής ίδρυσης και 
παραμονής των επιχειρήσεων στα νησιά.

Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου εναρμο-
νίζει αυτό το κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπο-
ρευμάτων, από και προς τα νησιά. Για το σκοπό αυτό 
συνυπολογίζονται η τιμή της χερσαίας μεταφοράς ανά 
χιλιόμετρο, ο ναύλος ανά ναυτικό μίλι, οι μιλιομετρικές 
αποστάσεις των λιμένων διασύνδεσης των νησιών, οι 
ΜμΕ με έδρα τα νησιά και αντικείμενο το εμπόριο, τον 
τουρισμό και τη μεταποίηση, ο όγκος της εμπορευματι-
κής κίνησης ανά λιμένα φόρτωσης - εκφόρτωσης, ώστε 
να καθοριστεί η ισοτιμία του δυσανάλογου κόστους 
θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση μ’ αυτό της χερσαίας.

Για τις μεταφορές αγαθών από λιμένα στεριάς σε νη-
σιωτικό λιμένα ορίζεται επιδότηση του επιπλέον κόστους 
μεταφοράς των προϊόντων από και προς τα νησιά, επιχο-
ρηγώντας με βάση αντικειμενικά και κλιμακωτά κριτή-
ρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά και 
εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) που επιβαρύνονται το κόστος αυτό.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η νομική βάση της δράσης είναι:
1. Ο ν. 4551/2018 (ΦΕΚ Α’ 116) «Μηχανισμός εφαρμο-

γής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Με-
ταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» ορίζει 
το βασικό πλαίσιο επιδότησης τόσο των επιβατών όσο 
και των επιχειρήσεων

2. Το άρθρο 13 παρ. 7 ε’ του ν. 4314/2014, ως ισχύ-
ει, σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα, δύναται να 
ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας για να επιτελεί συγκε-
κριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) υπό 
την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο αυτής, η αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος 
Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστι-
κότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ). Μετά 
την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου 
η Διαχειριστική Αρχή, εκπροσωπούμενη από τον αρ-
μόδιο Υπουργό ή τον Περιφερειάρχη, και ο ΕΦΕΠΑΕ 
υπογράφουν επιχειρησιακή συμφωνία, με την οποία 
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ως 
Ενδιάμεσος Φορέας, προσδιορίζεται το ποσοστό επί του 
προϋπολογισμού των προσκλήσεων που θα καταβληθεί 
σε αυτόν για την κάλυψη τα λειτουργικών του δαπανών, 
η πηγή χρηματοδότησης τους και ρυθμίζονται οι τεχνι-
κές λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης».

3. ο Κανονισμός 1407/2013 ΕΚ για τις ενισχύσεις ήσ-
σονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis), βάσει του 

οποίου θα μπορούσαν χορηγηθούν ενισχύσεις προς τις 
επιχειρήσεις νησιωτικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν 
τα προϊόντα τους από και προς τα νησιά. Τα μέτρα που 
υπάγονται στον Κανονισμό De Minimis θεωρείται ότι 
δί συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 
ΣΛΕΕ 107.1 και ως εκ τούτου δί χρήζουν κοινοποίησης 
προς την ΕΕ.

4. Το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, όπου ανα-
γνωρίζεται πως: "Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, 
όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν 
υπόψη τ ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορει-
νών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους" και 
το 106 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος που εξειδικεύει 
πως "το κράτος λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για 
την αξιοποίηση των πηγών του εθνικό πλούτου, από την 
ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, 
για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την 
προαγωγή ιδίως της οικονομίας τα ορεινών, νησιωτικών 
και παραμεθόριων περιοχών".

5. η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, και ιδίως το άρθρο 174 όπου αναγνωρίζεται πως: 
"Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των δια-
φορά μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών και στη μείωση ΓΑ καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών και μεταξύ των εν λόγω περιοχών 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις 
περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσι-
κά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είνια ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές"

6. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2016 σχετικά μ την ειδική κατάσταση των 
νησιών όπου αναγνωρίζονται: "τα επιπλέον έξοδα που 
συνεπάγεται η ζωή σε νησιωτικές περιοχές, σε ό, τι αφορά 
το σύστημα μεταφορών για πρόσωπα και εμπορεύματα, 
τον ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση σε αγορέ 
ιδίως για τις MME" όπως "επίσης η ανάγκη "μείωσης του 
κόστους των θαλάσσιων κι αεροπορικών ναύλων για τη 
μεταφορά ατόμων και αγαθών, σύμφωνα με την αρχή 
της εδαφικής συνέχειας".

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει έντονο φαινόμενο νη-

σιωτικότητας. Ως εκ τούτου απαιτείται πληθώρα θαλάσ-
σιων μεταφορών τόσο για τις εισροές όσο και τις εκροές 
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των νησιωτικών 
επιχειρήσεωv. Αποτελέσματα του γεγονότος αυτό είναι:

Α) Η a priori υστέρηση ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρω-
τικής Ελλάδας, λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς 
εμπορευμάτων και προϊόντωv.

Β) Η αύξηση του κόστους διαβίωσης του νησιωτικού 
πληθυσμού.

Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου εναρμονί-
ζει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, από και προς 
τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μετα-
φορώv. Το κόστος μετακίνησης προϊόντων επιδοτείται 
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
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με κανόνες συμβατούς για τις κρατικές ενισχύσεις στην 
Ε.Ε., σε βαθμό που εναρμονίζει τη μετακίνηση τους στη 
θάλασσα με το κόστος στη στεριά.

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς 
τις νησιωτικές επιχειρήσεις αναφορικά με το μεταφορικό 
κόστος που καλούνται να πληρώνουν για τις μεταφορές 
τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το τίμημα 
που καταβάλουν αντίστοιχου μεγέθους επιχειρήσεις της 
ηπειρωτικής χώρας. Συνεπώς στοχεύει στην ελαχιστο-
ποίηση του οικονομικού μειονεκτήματος που επιβαρύνει 
τις απομακρυσμένες νησιωτικές επιχειρήσεις έτσι ώστε 
με τη σειρά τους να συμβάλλουν περισσότερο στην οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τις επιδοτήσεις που 
αναφέρθηκαν είναι:

- Η εξισορρόπηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτι-
κής Ελλάδας. 

- Η εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής και των ίσων 
ευκαιριών ανάπτυξης στις νησιωτικές οικονομίες μέσω 
της εναρμόνισης του θαλάσσιου με το χερσαίο κόστος 
μεταφοράς εμπορευμάτων.

- Η - σε εύλογο κόστος - δυνατότητα του εφοδιασμού 
των νησιών σε βασικά προϊόντα για την κατανάλωση, το 
εμπόριο, τη μεταποίηση, περιορίζοντας την αύξηση κό-
στους λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της μικρής 
έκτασης τους και της απόστασης τους από τις αγορές· 

- Η παροχή κινήτρων παραμονής σε νησιά που κιν-
δυνεύουν από το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρί-
κνωσης. 

- Η ισοπολιτεία, η εδαφική συνοχή, οι ίσες ευκαιρίες 
δίκαιης ανάπτυξης και η στήριξη της νησιωτικότητας 
είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του μέτρου.

2.2 ΝΗΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από 1η Ιουλίου 2018 μέχρι 31-12-2018 η δράση θα 

εφαρμοστεί πιλοτικά στα εξής νησιά:
Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, 

Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δο-
νούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, 
Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, 
Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάρα-
θο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, 
Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, 
Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, 
Ψαρά και Ψέριμο.

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑ-
ΣΗΣ

Η παρούσα δράση έχει τετραετή διάρκεια (έτη 2018 - 
2021).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των 250.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) 
και κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
2018 25.000.000
2019 75.000.000
2020 75.000.000
2021 75.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 250.000.000

Η Δημόσια Δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από εθνι-
κούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ).

Ανά έτος εξετάζεται η ανάγκη τροποποίησης και επί 
μέρους προσαρμογών της παρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανάγκη υπέρβασης 
των διαθέσιμων πιστώσεων λόγω αυξημένων επιλέξιμων 
αιτήσεων χρηματοδότησης τα αναγκαία ποσά ανακτώ-
νται από το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ,ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται από το εθνικό 

χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), με αρμοδιότητες Δια-
χειριστικής Αρχής σύμφωνα με το v. 4551/2018 (ΦΕΚ Α’ 
116) και τον φορέα διαχείρισης του έργου με δ.τ. «ΕΦΕ-
ΠΑΕ», σύμφωνα με την με αριθμ. 2494/10.07.2018 (ΦΕΚ 
Β’ 2985/24.07.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Υπουργική απόφαση και το νομοθετικό πλαί-
σιο που διέπει τη Δράση.

Οι αρμοδιότητες της ΓΓΑΙΝΠ, οι οποίες θα ανατεθούν 
στον ΕΦΕΠΑΕ υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο 
της, θα καθοριστούν και θα περιγράφουν αναλυτικά 
στην απόφαση Ορισμού του.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Π.Σ.)
Για τις ανάγκες της δράσης και τις απαιτούμενες 

ενέργειες διαχείρισης του έργου, λειτουργεί Π.Σ. 
http://metaforikoisodynamo.Rr/, το οποίο τελεί υπό την 
εποπτεία και έλεγχο της ΓΓΑΙΝΠ.

Το ΥΝΑΝΠ έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του 
Συστήματος. Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων όπως πε-
ριγράφονται στη παρούσα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
εντός του εν λόγω Συστήματος.

Ο ΕΦΕΠΑΕ χρησιμοποιεί το ΠΣ για τις ενέργειες διαχεί-
ρισης του έργου που του έχουν ανατεθεί.

6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Επι-
χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς 
του Εμπορίου, της Μεταποίησης, των Καταλυμάτων και 
Εστίασης καθώς και των Ανακυκλώσιμων Υλικώv. Οι επι-
χειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

i) Να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της 
παραγράφου 3.

ii) Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύ-
οντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) Του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανί-
ζουν ενεργή δραστηριότητα.

iii) Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πριν το έτος έκ-
δοσης της παρούσας να έχουν κύκλο εργασιών στην 
τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τους ο οποίος 
δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ.
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iv) Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα 
(κύκλο εργασιώv).

v) Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακό-
λουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού 
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, 
Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, 
Αγροτικοί συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτώv) 
και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφό-
σον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 
v. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251).

vi) Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο.
- Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο 

σύνολο τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ’ 
αυτών αποτελεί αυτόματα συνθήκη αποκλεισμού συμ-
μετοχής στη Δράση.

- Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα για μια και μοναδική 
Αίτηση χρηματοδότησης ανά περίοδο υποβολής.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι 
δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι 
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εται-
ρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων 
συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο 
του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού 
και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή 
από κοινού.

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των (ΚΑΔ οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση 
από τη παρούσα Δράση με τη μορφή Αντισταθμίσματος 
Νησιωτικού Κόστους - Α.ΝΗ.ΚΟ) αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑ-
ΞΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

8.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος της θαλάσσιας με-

ταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, με το 
αντίστοιχο κόστος οδικής μεταφοράς των ανωτέρω, σε 
αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις στην ηπειρωτική 
χώρα, το οποίο τεκμηριώνεται με αντίστοιχα παραστα-
τικά (φορτωτική, τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, ναύλος 
ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).

- Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από 
01/07/2018 έως 31/12/2018 για το έτος 2018, σύμφωνα 
με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμο-
λόγησης.

- Σημειώνεται ότι για κάθε επόμενο έτος (2019. 2020, 
2021) η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα με 
την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγη-
σης ορίζεται από 01/01 έως 31/12.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγμα-

τοποιούνται εκτός της χρονικής διάρκειας επιλεξιμότη-
τας δαπανώv. 

- Μεταφορά εμπορευμάτων/προϊόντων που αφορά σε 
μη επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) Της επιχείρησης δεν 
ενισχύεται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

- Κατά τη διοικητική επαλήθευση, όλες οι δαπάνες ενός 
έργου θα εξετάζονται για την εγκυρότητα και επιλεξιμό-
τητά τους. Σε περίπτωση που μέρος των δαπανών που 
πιστοποιούνται δεν κριθεί επιλέξιμο θα γίνεται δεκτό 
μόvo το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο. 

- Το σύνολο των παραστατικών πρέπει να είναι πλήρως 
εξοφλημένα και εννεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης. 

- Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα 
(εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την 
επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, για την πιστοποίηση των 
δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγρα-
φα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να 
είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας 
για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του 
προμηθευτή. 

- Για τον έλεγχο του κόστους των αιτούμενων δαπα-
νών μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία που θα 
λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκρι-
μένων δαπανώv.

- Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πά-
σης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις 
δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά), πλην των δα-
πανών ναύλου επαγγελματικού ιδιόκτητου οχήματος. 

- Η δαπάνη ναύλου επαγγελματικού ιδιόκτητου οχή-
ματος, από και προς την έδρα της επιχείρησης, είναι επι-
λέξιμη εφόσον αποδεικνύεται η μεταφορά εμπορευμά-
των μέσω των αντίστοιχων παραστατικών τιμολόγησης/
μεταφοράς. 

- Δεν γίνεται αποδεκτή ως επιλέξιμη δαπάνη, ο ναύλος 
επαγγελματικού μεταφορικού οχήματος που δεν ανήκει 
στην κυριότητα της επιχείρησης. - Ο Φόρος Προστιθέμε-
νης Αξίας (ΦΠΑ) δεν συνιστά επιλέξιμη δαπάνη.

8.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α Κατηγορία 
Επιχείρησης Ποσοστό Επιχορήγησης

Ι.

Επιχειρήσεις με Κύκλο 
εργασιών προηγούμε-
νου έτους μικρότερο ή 
ίσο των 8.000.000 ευρώ

100%

II.

Επιχειρήσεις με Κύκλο 
εργασιών προηγούμε-
νου έτους μικρότερο 
ή ίσο των 40.000.000 
ευρώ και μεγαλύτερο 
των 8.000.000 ευρώ

80%

Διευκρινίζεται ότι:
Α) ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η τελευταία 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται της Αίτη-
σης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί και 
εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι 
αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Β) οι επιχειρήσεις που είναι νεοσυσταθείσες και δεν 
διαθέτουν κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατατάσσο-
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νται αυτομάτως στην κατηγορία ενίσχυσης με ποσοστό 
100%.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟ-
ΛΗ! ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.

Για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ο δικαιούχος απαιτείται να 
υποβάλει επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στη δράση (όπως 
περιγράφεται στο κεφ. 10) και στη συνέχεια αίτηση χρη-
ματοδότησης (όπως περιγράφεται στο κεφ. 11).

Για τον υπολογισμό της Α.ΝΗ.ΚΟ.λαμβάνονται υπόψη 
οι παράμετροι του άρθρου 4 του v. 4551/2018 «Μηχα-
νισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλο-
ποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 116).

Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, ανάλογα με το 
είδος της μεταφοράς (μέσω μεταφορικής εταιρείας ή 
ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος) παρατίθεται στο 
Παράρτημα III.

Το ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται αυτόματα από 
το Π.Σ. με την καταχώριση των αιτούμενων παραστατι-
κών στην Αίτηση χρηματοδότησης.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ

Η Αίτηση Συμμετοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) στη Δράση 
υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαι-
ούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου 
www.metaforikoisodynamo.gr κάνοντας χρήση της τυ-
ποποιημένης φόρμας.

Για τα επόμενα έτη 2019. 2020 και 2021 το χρονικό 
διάστημα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα είναι από 
01/01 έως 31/12 και ώρα 17:00.

- Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση υποβάλλει ξεχω-
ριστή αίτηση για κάθε έτος συμμετοχής.

10.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Eίσοδος δικαιούχου στο σύστημα
Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την εγγραφή και είσοδο 

του στο σύστημα τα στοιχεία username και password 
του TAXIS.

2. Αίτηση Συμμετοχής δικαιούχου και Έλεγχος τυπικών 
προϋποθέσεων

Με την είσοδο στο σύστημα προσυμπληρώνονται πε-
δία της φόρμας υποβολής για κάθε δυνητικό δικαιούχο 
και διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυ-
πικών προϋποθέσεων, βάσει των στοιχείων της επιχεί-
ρησης που είναι καταχωρημένα στο TAXIS.

Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει ορισμένα 
κενά πεδία, όπως αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης 
Συμμετοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και να αποδεχθεί τους 
όρους της Υπεύθυνης Δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II 
με συμπλήρωση εντός του συστήματος.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δεν πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις ενημερώνονται αυτόματα από το σύστη-
μα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης τους, για τη μη 
δυνατότητα οριστικής υποβολής της αίτησης.

3. Συμμετοχή στη δράση
Με την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύστημα ενη-

μερώνει το δικαιούχο για την εγγραφή του στην Δράση, 
εκδίδεται Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής επιχείρησης 
(MAN) και κατοχυρώνεται το δικαίωμα υποβολής Αιτή-
ματος χρηματοδότησης στη δράση.

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν οριστικοποίησης της αίτησης συμμετοχής στη 

δράση, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση 
χρηματοδότησης για τη λήψη Α.ΝΗ.ΚΟ. στο Π.Σ.

Ο δικαιούχος προβαίνει στην καταχώριση των απαι-
τούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης της αιτούμενης επι-
χορήγησης, τα οποία βασίζονται σε παραστατικά τιμο-
λόγησης, παραστατικά πληρωμής, οικονομικά στοιχεία 
επιχείρησης, κ.α., στη συμπλήρωση και αποδοχή των 
όρων της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ/Δ) σχετικά με τον έλεγ-
χο των ενισχύσεων ήσσονος Σημασίας (Κανονισμός DE 
MINIMIS) Του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V εντός του συστήματος 
και τέλος στην οριστικοποίηση της αίτησης στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι για την οριστικοποίηση της Αίτησης 
χρηματοδότησης είναι απαραίτητο να έχει προηνηθεί 
η υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φορολονίας 
εισοδήματος της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής 
χρήσης.

Το Π.Σ. υπολογίζει αυτόματα το πληρωτέο ποσό της 
ενίσχυσης σε κάθε υποβληθέν αίτημα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα III.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως δύο (2) Αιτήσεις 
χρηματοδότησης για τις δαπάνες του τρέχοντος έτους.

Τα χρονικά διαστήματα υποβολής Αιτήσεων χρημα-
τοδότησης αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 - Περίοδοι 
υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, ανάλογα με το 
έτος αναφοράς.

- Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών μόνο για το έτος 
2018 ορίζεται από 01/07/2018 - 31/12/2018.

- Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών για τα επόμενα 
έτη (2019, 2020, 2021) ορίζεται από 01/01 - 31/12.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - 
Περίοδοι υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης

Αιτήσεις 
Χρηματοδότησης

Περίοδοι υποβολής 
Αιτήσεων χρηματοδότησης

Αιτήσεις 
χρηματοδότησης 2018

Θα υπάρξει ανακοίνωση για 
τις ημερομηνίες υποβολής 
αιτήσεων και θα δημοσιευ-
θεί στις ιστοσελίδες ΥΝΑΝΠ 
www.yen.gr, της Γ.Γ. Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής 
www.ypai.gr και του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr.

Αιτήσεις 
χρηματοδότησης 
2019, 2020, 2021

Από 01/06 έως 31/07
Από 01/12 έως 31/01 

επόμενου έτους

Μετά το πέρας της κάθε ορισθείσας προθεσμίας υπο-
βολών καμία επιπρόσθετη αίτηση για λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ 
δεν γίνεται δεκτή.

- Διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει 
το σύνολο των δαπανών του έτους σε μία Αίτηση χρη-
ματοδότησης.

- Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής Αιτήσεων χρηματοδότησης, το σύνολο των αιτήσεων 
προωθούνται στο στάδιο της εκταμίευσης, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο δείγμα προς έλεγχο (βλ. Παράγρα-
φο 13.1, σημείο Α).
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Επισηιιαίνεται ότι:
• Όλα τα παραστατικά τιμολόγησης πρέπει να έχουν 

εκδοθεί στο ΑΦΜ της δικαιούχου επιχείρησης και να 
αφορούν μεταφορές εμπορευμάτων/προϊόντων από 
και προς οποιοδήποτε νησί, αποκλειστικά εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας

• Όλα τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εκ-
δοθεί πριν την υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος 
χρηματοδότησης και εντός της οριζόμενης περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανώv.

• Κάθε παραστατικό δαπανών μπορεί να υποβληθεί 
άπαξ, μόνο σε μία αίτηση χρηματοδότησης εφόσον 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας 
φορολογικής νομοθεσίας.

• Το σύνολο των δαπανών που υποβάλλονται προς πι-
στοποίηση θα πρέπει να έχει πλήρως εξοφληθεί με ορθό 
τρόπο, όπως αυτός περιγράφεται στην Παράγραφο 14 
-Εξόφληση Δαπανών Πράξης.

• Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση χρηματοδότησης δεν 
δύναται να τροποποιηθεί.

• Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της επιχείρη-
σης (π.χ. επωνυμία, IBAN, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας), ο 
δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον ΕΦΕΠΑΕ 
εγγράφως.

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο δικαιού-
χος επιθυμεί ακύρωση της αίτησης χρηματοδότησης, 
αυτό είναι εφικτό μέσω υποβολής έγγραφου αιτήματος, 
υπογεγραμμένου από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχεί-
ρησης και με θεώρηση από αρμόδια αρχή για το γνήσιο 
της υπογραφής.

11.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ
Κατόπιν της οριστικοποίησης της Αίτησης χρημα-

τοδότησης του δικαιούχου πραγματοποιείται έλεγχος 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση 
του Κανονισμού De minimis ΕΚ 1407/2013 (βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ IV).

Όπως σημειώθηκε, ο δικαιούχος προβαίνει εντός 
συστήματος στη συμπλήρωση και αποδοχή των όρων 
της Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με τον έλεγχο των ενι-
σχύσεων ήσσονος σημασίας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V για 
οποιαδήποτε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία 
έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού De 
minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Ο έλεγχος από τον ΕΦ πραγματοποιείται αποκλειστικά 
με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης 
(ΠΣΣ).

Ο έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιείται αποκλει-
στικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευ-
σης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) έχοντας υπόψη τα 
στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος V.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί, κατόπιν ελέγχου, ότι 
μια επιχείρηση για το τρέχον έτος υπερβαίνει το όριο 
σώρευσης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ 
με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της υπέρβασης και 
την αδυναμία εξυπηρέτησης του αιτήματος χρηματο-
δότησης.

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ’ ολοκλήρου απέναντι 

στους αρμόδιους Φορείς για την ορθότητα και εγκυρό-
τητα των στοιχείων που καταχωρούνται.

Κάθε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης συνεπά-
γεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να 
κλιμακωθούν από τη διατύπωση στον Δικαιούχο απλών 
συστάσεων συμμόρφωσης μέχρι και την ενεργοποίηση 
των διαδικασιών ανάκλησης και έντοκης επιστροφής της 
καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα συμμετοχής 
στη Δράση, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιεί άμε-
σα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία του ζητηθεί, με τη μορφή αναφορών ή πα-
ροχής συγκεκριμένων στοιχείωv.

Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαι-
τούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές, 
ενδέχεται να οδηγήσει στην μη χρηματοδότηση του δι-
καιούχου από τη Δράση ή/και την έντοκη επιστροφή της 
ήδη καταβληθείσας επιχορήγησης.

12.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής Αιτήσεων χρη-

ματοδότησης, ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητική επαλήθευ-
ση σε εκτενές δειγμάτων επιχειρήσεων αυτώv.

Η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από το 
σύνολο των νησιωτικών δήμωv.

Το ακριβές πλήθος καθώς και τα επιμέρους κριτήρια 
της επιλογής δείγματος θα καθορίζονται με μέριμνα του 
ΕΦΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του ΥΝΑΝΠ, για κάθε έτος.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία 
σε οποιοδήποτε αίτηση χρηματοδότησης, δύναται να 
εκκινήσει διαδικασία διοικητικού ελέγχου για προγενέ-
στερο ή/και για όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης, καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Τυχόν εντοπισμός 
αναληθών στοιχείων δύναται να οδηγήσει σε διαδικασία 
επιστροφής μέρους ή του συνόλου της δημόσιας χρη-
ματοδότησης.

Α. Διαδικασία Διοικητικής Επαλήθευσης - Υποβολή 
Δικαιολογητικών

Κατόπιν της απόφασης επιλογής του δείγματος, οι 
δικαιούχοι ενημερώνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, μέσω ηλε-
κτρονικού μηνύματος, για την επιλογή τους σε αυτό 
και για την υποχρέωση ηλεκτρονικής προσκόμισης των 
κάτωθι:

1. Το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που ανα-
φέρονται στην Αίτηση χρηματοδότησης.

2. Το σύνολο των αποδεικτικών εξόφλησης των ως 
άνω παραστατικών τιμολόγησης, με τα απαιτούμενα 
παραδοτέα, όπως αναφέρονται στην Παράγραφο 14 
της παρούσης.

3. αντίγραφο έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης 
διαχειριστικής χρήσης.

4. Το σύνολο των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων
Κατά τη διοικητική επαλήθευση της αίτησης:
- Πραγματοποιείται έλεγχος της επιλεξιμότητας των 

πραγματοποιηθεισών δαπανών.
- Διενεργείται έλεγχος των παραστατικών τιμολόγη-

σης και εξόφλησης των δαπανών καθώς και των λοιπών 
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δικαιολογητικώv. Ελέγχονται επίσης και τα αντίστοιχα 
τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των 
πράξεων, ανάλογα με την τηρούμενη κατηγορία λογι-
στικών βιβλίων, για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση 
του αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, γενικό 
ημερολόγιο).

Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο, ο 
ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο 
ίδιος στην Αίτηση συμμετοχής του.

Επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση του δικαιούχου στην 
ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων ή συμπληρωμα-
τικών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην υποβληθείσα 
Αίτηση χρηματοδότησης από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας συ-
ντάσσεται η Έκθεση επαλήθευσης από το αρμόδιο όρ-
γανο επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ βάσει των προσκομι-
σθέντων στοιχείωv.

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε περικοπή δαπάνης 
θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.

Β) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης - Αντιρ-
ρήσεις δικαιούχου

Η Έκθεση Επαλήθευσης υποβάλλεται για έγκριση (απο-
δοχή των αποτελεσμάτωv) σε ιεραρχικά ανώτερο και 
διαφορετικό όργανο του ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση διαφω-
νίας με (ή λάθους σε) πεδίο της Έκθεσης, παρέχεται η δυ-
νατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή 
από το αρμόδιο όργανο, με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Στη συνέχεια, η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται 
στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει κατά την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευ-
σης, ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ τυ-
χόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης.

Το σχετικό αίτημα του Δικαιούχου υποβάλλεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ (το όρ-
γανο επαλήθευσης και το όργανο έγκρισης του) εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή 
τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύ-
νηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο 
ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να 
διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επαλήθευση από 
το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευ-
ση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέ-
λευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής, η Έκθεση 
οριστικοποιείται.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσεων κοινο-
ποιείται στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει 
κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Με την οριστικοποίηση της Έκθεσης Επαλήθευσης:
- Ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα απο-

τελέσματα της επαλήθευσης -πιστοποίησης με την απο-
στολή της σχετικής έκθεσης ή/και μέσω του ΠΣ με χρήση 
των κωδικών του.

- Ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας χρη-
ματοδότησης μέσω του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού 
Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ).

13. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
Για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιού-

νται στο πλαίσιο ενός έργου, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετι-
κές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο 
πραγματοποίησης συναλλαγών επί φορολογητέων πρά-
ξεων και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να εμπί-
πτουν στα άρθρα 22 και 23 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 
1216/1.10.2014 και ΠΟΛ. 1079/6.4.2015) και η εξόφληση 
τους να γίνεται - ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρο-
μή ελέγχου - με τους ακόλουθους αποδεκτούς τρόπους:

• Κάθε είδους δαπάνη αξίας έως πεντακοσίων (500) 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.

• Κάθε είδους δαπάνη αξίας άνω των πεντακοσίων 
(500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική 
εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου 
πληρωμής.

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται τμηματικές κα-
ταβολές που αφορούν δαπάνη για την οποία πρόκειται 
να εκδοθεί παραστατικό καθαρής αξίας άνω των €500, 
απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του 
ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοι-
χεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που εξοφλούνται 
μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:

- Έκδοση επιτανής από τον εταιρικό λογαριασμό του 
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, 
που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο 
της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) Τα 
σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κί-
νησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 
(extrait) Της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση 
της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επι-
ταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης) (β) φωτοαντίγρα-
φο του σώματος της επιταγής

- Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του 
προμηθευτή ή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρω-
μών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113), ήτοι Ίδρυμα 
Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών, από τον 
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). 

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) Το 
αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογα-
ριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών από το οποίο θα προκύ-
πτει ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των 
αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης 
(δικαιούχο) και ο καταθέτης - δικαιούχος.

- Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή 
τον ταυτοποιημένο επαγγελματικό λογαριασμό πληρω-
μών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται 
σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών σε εταιρικό τραπεζικό 
λογαριασμό ή σε επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών 
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του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμώv.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) 
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας ή του Παρόχου 
Υπηρεσιών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων από το 
οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία των λογαριασμών δι-
καιούχου και προμηθευτή.

- Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενί-
σχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή. Πρόκειται 
για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργού-
σα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθε-
ση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με 
χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου. 

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντί-
γραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) σε πε-
ρίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού 
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου της ενίσχυσης, 
το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) 
Του λήπτη της ενίσχυσης.

- Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή 
κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς ταυτοποι-
ημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάρο-
χο Υπηρεσιών Πληρωμώv). Για την πιστοποίηση της 
πληρωιιής απαιτείται: (α) έντυπο κίνησης του εταιρικού 
λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πά-
ροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλ-
λαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού 
πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπη-
ρεσιών και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος 
της ενίσχυσης.

- Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, 
πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την πι-
στοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδο-
θεί στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης (εταιρικής 
σε περίπτωση Νομικού Προσώπου), είτε να συνδέεται 
απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρεί-
ται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του 
δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία 
μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και 
οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να απο-
δεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών 
και η χρέωση της κάρτας του Δικαιούχου (ανεξάρτητα 
εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με 
εφάπαξ καταβολή).

Για την πιστοποίηση απαιτείται: (α) αντίγραφο κίνησης 
κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυ-
σης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και 
στο οποίο να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή 
για τη συναλλαγή.

- Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με 
κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιού-
χου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρό-
νο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της 
δαπάνης.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) απο-
δεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιτα-
γής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου 
και του προμηθευτή.

Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω με-
τρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) Τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές 
είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιώv): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγ-
γραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση 
προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής ή σχετική 
αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξο-
φλήθηκε τις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή 
εφόσον το τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο.

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνο-
δεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρη-
σης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές κατα-
χωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
(ν. 4308/2014, ΦΕΚ Α’251).

Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών 
βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) πρέπει 
να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών κατα-
χωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων του επιχειρη-
ματικού σχεδίου (π.χ. Τιμολογίων, τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών, κ.λπ.).

Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών 
βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογι-
στικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης 
και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης.

13.1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα να ζη-

τήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού 
εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου κρίνει σκόπιμο, προκει-
μένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των υποβαλλόμενων δαπανών και την ύπαρξη επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου.

- Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για 
τις δαπάνες της δράσης θα πρέπει να τηρούν εταιρικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε 
προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό δεν θα πιστο-
ποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.

- Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή 
μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων/με-
τόχων της επιχείρησης.

- Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση 
επιταγών τρίτωv.

- Παραστατικά δαπανών, εξοφλημένα με μερικώς επι-
λέξιμο και μερικώς μη επιλέξιμο τρόπο

εξόφλησης, μπορούν να γίνουν αποδεκτά και να πι-
στοποιηθούν κατά το επιλέξιμο μέρος τους.

- Ο δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλε-
κτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιο-
δήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτού-
νται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) 
και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών, 
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να εκτυπώνονται και να υποβάλλονται στο ΠΣ-ΜΙ.
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Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στην περικοπή αιτούμενων δαπα-
νών κατά την επαλήθευση τους, με σχετική αιτιολόγηση, 
εάν αυτές δεν είναι επιλέξιμες ή/και ορθώς εξοφλημένες.

14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κάθε αίτημα χρηματοδότησης, κατόπιν έγκρισης του 

από τον ΕΦΕΠΑΕ, οδηγεί σε αντίστοιχη καταβολή δημό-
σιας χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση μη έγκρισης ενός αιτήματος χρηματο-
δότησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για τους λόγους απόρ-
ριψης του εν λόγω αιτήματος και για πιθανές επόμενες 
ενέργειες.

Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους 
διενεργείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομη-
νίας υποβολών Αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαι-
ούχους υπολογίζεται αυτόματα από το Π.Σ. και καταβάλ-
λεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Για τους δικαιούχους που δεν περιλαμβάνονται στο 
δείγμα διοικητικής επαλήθευσης η υποβληθείσα Αίτηση 
χρηματοδότησης προωθείται αυτοδίκαια προς πληρωμή.

Για τους δικαιούχους που συμπεριλαμβάνονται στο 
δείγμα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.1, η κα-
ταβολή της ενίσχυσης έπεται της οριστικοποίησης της 
Έκθεσης Επαλήθευσης του διοικητικού ελέγχου, από την 
οποία προκύπτει και η αναλογούσα δημόσια χρηματο-
δότηση.

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας 
στο φορέα/δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση 
της σε τρίτους. Επίσης, δεν υπάρχει περικοπή της δημό-
σιας δαπάνης για τυχόν εκκρεμότητες της επιχείρησης 
προς την εφορία ή ασφαλιστικούς φορείς.

Για την καταβολή χρηματοδότησης δηλώνεται στην 
Αίτηση Συμμετοχής, ευθύνη του δικαιούχου, το IBAN 
του εταιρικού λογαριασμού. Τονίζεται ότι απαιτείται 
εταιρικός και όχι προσωπικός λογαριασμός για όλες τις 
νομικές μορφές, πέραν της ατομικής επιχείρησης όπου 
ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον 
ατομικό του δικαιούχου.

15. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ
Η συνολική παραλαβή του έργου γίνεται από το 

ΥΝΑΝΠ, μέσω έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης, με 
την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.

16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΤΗΣΗ - ΑΠΕΝΤΑΞΗ
Oι δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της Υ/Δ για την υπο-

βολή αληθών και ορθών στοιχείωv.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία 

σε οποιαδήποτε Αίτηση χρηματοδότησης, δύναται να 
εκκινήσει διαδικασία διοικητικού ελέγχου για προγενέ-
στερο ή/και για όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης του 
δικαιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

Εφόσον εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, εκκινεί αυ-
τοδικαίως, από τον ΕΦΕΠΑΕ, διαδικασία ανάκτησης της 
αχρεωστήτως καταβληθείσας επιχορήγησης, νομιμο-
τόκως.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ εγγρά-
φως για το ποσό ενίσχυσης που καλείται να επιστρέψει.

Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού, τότε εκκινεί 
διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης από τη Γ.Γ.ΑΙΝΠ.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί δήλωση 
δαπανών που δεν τεκμηριώνεται από την έκδοση αντί-
στοιχου παραστατικού τιμολόγησης ο δικαιούχος, έπειτα 
από απόφαση του ΥΝΑΝΠ, απολύει το δικαίωμα χρημα-
τοδότησης και οδηγείται σε ανάκτηση του συνόλου της 
καταβληθέντων Α.ΝΗ.ΚΟ.,νομιμοτόκως.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι Δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της Υ/Δ για την υπο-

βολή αληθών και ορθών στοιχείωv.
Κατά το διάστημα ισχύος της ενίσχυσης και για τρία (3) 

έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδό-
τησης, οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά 
με την πράξη προς την ΓΓΑΙΝΠ, τον ΕΦΕΠΑΕ, τα Εμπο-
ρικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (EBE) και τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη 
μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείωv.

Οι Δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε 
δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμη-
ση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο 
της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήπο-
τε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

- Να αποδέχονται τη συμπερίληψη τους στο κατά-
λογο των πράξεων της ενίσχυσης που δημοσιοποιεί 
η Γ.Γ.ΑΙΝΠ, στις διαδικτυακές πύλες www.ypai.gr και 
www.efepae.gr. http://metaforikoisodynamo.gr/

Επίσης οι δικαιούχοιτων Α.ΝΗ.ΚΟ. πρέπει:
- Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω 

του Π.Σ. διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στο Π.Σ.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν για δέκα (10) χρόνια από την 
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να τηρούν και να 
φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία 
της Πράξης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 
οργάνων του Δημοσίου, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, 
εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτή-
τως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν 
υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και 
παραστατικών της Πράξης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα δια-
τηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιρο-
ποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

17.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Δρά-

σης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

Η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσης της για τη δι-
ασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης των πόρων της Δράσης και της ασκούμενης 
από αυτήν εποπτείας αλλά και ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο 
της σχετικής πράξης ανάθεσης αρμοδιοτήτων αναλαμ-
βάνουν όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των 
δικαιούχωv. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά την ΓΓΑΙΝΠ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί λεπτομερείς φακέλους, σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις πληροφορίες και 
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τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι 
φυλάσσονται επί δέκα (10) έτη από την ημερομηνία ολο-
κλήρωσης των πράξεωv.

18. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
Ο Δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αί-

τησης συμμετοχής όσο και της αίτησης χρηματοδότησης 
του στο Π.Σ.-Μ.Ι. μετά των απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών εγγράφων παρέχει στην ΓΓΑΙΝΠ και στον ΕΦΕΠΑΕ και 
τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατά-
θεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ’ άρθρο 6 του 
Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του 
χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στην Πρόσκληση της 
δράσης και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι ανα-
γκαία για την συμμετοχή, παρακολούθηση, πιστοποίηση, 
πληρωμή και ολοκλήρωση της πράξης του.

Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την ΓΓΑΙΝΠ τον ΕΦΕΠΑΕ και τα νομίμως 
εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή 
και τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τη δράση, 
διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτε-
λείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής δια-
χείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο Π.Σ.-Μ.Ι. κα-
τόπιν της αίτησης συμμετοχής και της αίτησης χρηματο-
δότησης του Δικαιούχου ο οποίος υπέχει αποκλειστική 

ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. 
Περαιτέρω, ο Δικαιούχος συναινεί στην ανάρτηση στο 
διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμά-
των της αίτησης συμμετοχής του και οιασδήποτε άλλης 
διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νομοθεσία και 
είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας 
και της νομιμότητας που διέπει τη δράση.

Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων εγ-
γράφων στο Π.Σ.-Μ.Ι. καθορίζεται ρητά πέντε (5) έτη μετά 
την ολοκλήρωση της δράσης.

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Η ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης συμμετοχής θα 

γίνει στο Π.Σ. http://metaforikoisodynamo.gr/
2. Η Πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστο-

σελίδες ΥΝΑΝΠ www.yen.gr, της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.Rr και του 
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

3. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το 
Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα 
210 6985210 και 216 2001130. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστέλλουν το ερώτημα τους στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση infomi@efepae.gr.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες του ΕΦΕΠΑΕ, 
ανάλογα με την έδρα του δικαιούχου, στις παρακάτω 
διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Α/Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΠΑΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / 

ΦΑΞ E-MAIL/SITE 

1 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ Πανεπιστημίου 

39, ΑΘΗΝΑ 105 64 

Τηλ: 2162001130 
ΦΑΞ: 

213-0166 105 

contact@elanet.gr
www.elanet.gr 

2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –

ΗΠΕΙΡΟΥ –
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
Μιχαλακοπούλου 

58, ΤΚ 26221, 
ΠΑΤΡΑ 

Τηλ: 
2610 622714 

ΦΑΞ:
2610 277830 

efd@patrascc.gr 
www.diaxeiristiki.gr 

3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ 

ΔΕΣΜ-ΟΣ 

Αποστόλου 
Σούζου 14, 
ΤΚ 69100, 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τηλ: 
25310 35916 

ΦΑΞ: 
25310 
72328 

www.desm-os.gr 
desm-123@otenet.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Κεντρικής Μονάδας ΕΦΕΠΑΕ: 210 - 6985210. 
20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υ/Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1407/2013 (De minimis)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ De minimis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΜΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΙ Επιλέξιμοι 
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

2 Α 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

3 Α 01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών

4 Α 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), 
οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

4 Α 01.12 Καλλιέργεια ρυζιού

4 Α 01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

4 Α 01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου

4 Α 01.15 Καλλιέργεια καπνού

4 Α 01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

4 Α 01.19 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

3 Α 01.2 Πολυετείς καλλιέργειες

4 Α 01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών

4 Α 01.22 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

4 Α 01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

4 Α 01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

4 Α 01.25 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων 
και καρπών με κέλυφος

4 Α 01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

4 Α 01.27 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

4 Α 01.28 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, 
θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

4 Α 01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

3 Α 01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών

4 Α 01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

3 Α 01.4 Ζωική παραγωγή

4 Α 01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

4 A 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

4 A 01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποοειδών

4 A 01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων

4 A 01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων

4 A 01.46 Εκτροφή χοίρων

4 A 01.47 Εκτροφή πουλερικών

4 A 01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

3 A 01.5 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

4 A 01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

3 A 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες 
και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

4 A 01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

4 A 01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

4 A 01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

4 A 01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
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3 A 01.7 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

4 A 01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

2 A 02 Δασοκομία και υλοτομία

3 A 02.1 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

4 A 02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

3 A 02.2 Υλοτομία

4 A 02.20 Υλοτομία

3 A 02.3 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

4 A 02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

3 A 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

4 A 02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

2 A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

3 A 03.1 Αλιεία

4 A 03.11 Θαλάσσια αλιεία

4 A 03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων

3 A 03.2 Υδατοκαλλιέργεια

4 A 03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

4 A 03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

1 Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

2 Β 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

3 Β 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα

4 Β 05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα

3 Β 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη

4 Β 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη

2 Β 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων

3 Β 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

4 Β 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

3 Β 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

4 Β 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου

4 Β 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

2 Β 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία

3 Β 08.1 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου

4 Β 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, 
ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

4 Β 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, 
εξόρυξη αργίλου και καολίνης

3 Β 08.9 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.

4 Β 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία 
και τη βιομηχανία λιπασμάτων

4 Β 08.92 Εξόρυξη τύρφης

4 Β 08.93 Εξόρυξη αλατιού

4 Β 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

2 Β 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

3 Β 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές 
και λατομικές δραστηριότητες
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4 Β 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές 
και λατομικές δραστηριότητες

1 Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2 Γ 10 Βιομηχανία τροφίμων

3 Γ 10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή προϊόντων κρέατος

4 Γ 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

4 Γ 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

4 Γ 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

3 Γ 10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

4 Γ 10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

3 Γ 10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

4 Γ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

4 Γ 10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

4 Γ 10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

3 Γ 10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

4 Γ 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

4 Γ 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

3 Γ 10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

4 Γ 10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

4 Γ 10.52 Παραγωγή παγωτών

3 Γ 10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων 
και προϊόντων αμύλου

4 Γ 10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

3 Γ 10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

4 Γ 10.71 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

4 Γ 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, 
παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

4 Γ 10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς 
και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

3 Γ 10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

4 Γ 10.81 Παραγωγή ζάχαρης

4 Γ 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

4 Γ 10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

4 Γ 10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

4 Γ 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

4 Γ 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής 
και διαιτητικών τροφών

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

4 Γ 10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

2 Γ 11 Ποτοποιία

3 Γ 11.0 Ποτοποιία

4 Γ 11.01 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

4 Γ 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

4 Γ 11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
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4 Γ 11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών 
που υφίστανται ζύμωση

4 Γ 11.05 Ζυθοποιία

4 Γ 11.06 Παραγωγή βύνης

4 Γ 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού 
και άλλων εμφιαλωμένων νερών

2 Γ 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού

3 Γ 12.0 Παραγωγή προϊόντων καπνού

4 Γ 12.00 Παραγωγή προϊόντων καπνού

2 Γ 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

3 Γ 13.1 Προπαρασκευή καινηματοποίηση υφαντικών ινών

4 Γ 13.10 Προπαρασκευή καινηματοποίηση υφαντικών ινών

3 Γ 13.2 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

4 Γ 13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

3 Γ 13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

4 Γ 13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

3 Γ 13.9 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4 Γ 13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

4 Γ 13.92 Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 
εκτός από ενδύματα

4 Γ 13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

4 Γ 13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτύων

4 Γ 13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων 
από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

4 Γ 13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών

4 Γ 13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

2 Γ 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

3 Γ 14.1 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

4 Γ 14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

4 Γ 14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

4 Γ 14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

4 Γ 14.14 Κατασκευή εσωρούχων

4 Γ 14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

3 Γ 14.2 Κατασκευή γούνινων ειδών

4 Γ 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

3 Γ 14.3 Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

4 Γ 14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

4 Γ 14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

2 Γ 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

3 Γ 15.1
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού 

(αποσκευώv), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας, 
κατεργασία και βαφή γουναρικών

4 Γ 15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατεργασία και βαφή γουναρικών

4 Γ 15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευώv), τσαντών και παρόμοιων 
ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας
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3 Γ 15.2 Κατασκευή υποδημάτων

4 Γ 15.20 Κατασκευή υποδημάτων

2 Γ 16
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 

και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

3 Γ 16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

4 Γ 16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

3 Γ 16.2 Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό 
και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

4 Γ 16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) 
και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

4 Γ 16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

4 Γ 16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

4 Γ 16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

4 Γ 16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

2 Γ 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

3 Γ 17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

4 Γ 17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού

4 Γ 17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

3 Γ 17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

4 Γ 17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού 
και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

4 Γ 17.22 Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής 
και ειδών τουαλέτας

4 Γ 17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά)

4 Γ 17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

4 Γ 17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

2 Γ 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

3 Γ 18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες

4 Γ 18.11 Εκτύπωση εφημερίδων

4 Γ 18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

4 Γ 18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

4 Γ 18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

3 Γ 18.2 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

4 Γ 18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

2 Γ 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

3 Γ 20.1
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων 

και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών 
σε πρωτογενείς μορφές

4 Γ 20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

4 Γ 20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών

4 Γ 20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

4 Γ 20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

4 Γ 20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

4 Γ 20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
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4 Γ 20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) 
σε πρωτογενείς μορφές

3 Γ 20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

4 Γ 20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

3 Γ 20.3 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

4 Γ 20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

3 Γ 20.4
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, 

προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων 
και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

4 Γ 20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

4 Γ 20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

3 Γ 20.5 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

4 Γ 20.51 Παραγωγή εκρηκτικών

4 Γ 20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

4 Γ 20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

4 Γ 20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

3 Γ 20.6 Παραγωγή συνθετικών ινών

4 Γ 20.60 Παραγωγή συνθετικών ινών

2 Γ 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών σκευασμάτων

3 Γ 21.1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

4 Γ 21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

3 Γ 21.2 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

4 Γ 21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

2 Γ 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες

3 Γ 22.1 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

4 Γ 22.11
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικά οχημάτωv) και σωλήνων 

από καουτσούκ, αναγόμωση και ανακατασκευή 
(ελαστικά οχημάτωv) από καουτσούκ

4 Γ 22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

3 Γ 22.2 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

4 Γ 22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, 
σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής

4 Γ 22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

4 Γ 22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

4 Γ 22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

2 Γ 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

3 Γ 23.1 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

4 Γ 23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

4 Γ 23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

4 Γ 23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού

4 Γ 23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού
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4 Γ 23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, 
περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

3 Γ 23.2 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

4 Γ 23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

3 Γ 23.3 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο

4 Γ 23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

4 Γ 23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων 
και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

3 Γ 23.4 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής

4 Γ 23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης 
και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

4 Γ 23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

4 Γ 23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών 
και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

4 Γ 23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

4 Γ 23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

3 Γ 23.5 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

4 Γ 23.51 Παραγωγή τσιμέντου

4 Γ 23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου

3 Γ 23.6 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο

4 Γ 23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

4 Γ 23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

4 Γ 23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

4 Γ 23.64 Κατασκευή κονιαμάτων

4 Γ 23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου

4 Γ 23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

3 Γ 23.7 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

4 Γ 23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

3 Γ 23.9 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 
και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

4 Γ 23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

4 Γ 23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

2 Γ 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

3 Γ 24.1 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

4 Γ 24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

3 Γ 24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών 
με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

4 Γ 24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών 
με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

3 Γ 24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

4 Γ 24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων

4 Γ 24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων

4 Γ 24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων

4 Γ 24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

3 Γ 24.4 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων 
και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
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4 Γ 24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

4 Γ 24.42 Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)

4 Γ 24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

4 Γ 24.44 Παραγωγή χαλκού

4 Γ 24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

4 Γ 24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

3 Γ 24.5 Χύτευση μετάλλων

4 Γ 24.51 Χύτευση σιδήρου

4 Γ 24.52 Χύτευση χάλυβα

4 Γ 24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων

4 Γ 24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

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

3 Γ 25.1 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

4 Γ 25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

4 Γ 25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων

3 Γ 25.2 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

4 Γ 25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

4 Γ 25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

3 Γ 25.3 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού 
νερού για την κεντρική θέρμανση

4 Γ 25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού 
νερού για την κεντρική θέρμανση

3 Γ 25.4 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

4 Γ 25.40 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

3 Γ 25.5 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση 
μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία

4 Γ 25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση 
μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία

3 Γ 25.6 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία

4 Γ 25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

4 Γ 25.62 Μεταλλοτεχνία

3 Γ 25.7 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

4 Γ 25.71 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων

4 Γ 25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

4 Γ 25.73 Κατασκευή εργαλείων

3 Γ 25.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

4 Γ 25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

4 Γ 25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

4 Γ 25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

4 Γ 25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

4 Γ 25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

2 Γ 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 
και οπτικών προϊόντων

3 Γ 26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
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4 Γ 26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

4 Γ 26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

3 Γ 26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού

4 Γ 26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού

3 Γ 26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

4 Γ 26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

3 Γ 26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

4 Γ 26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

3 Γ 26.5 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης, κατασκευή ρολογιών

4 Γ 26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, 
δοκιμών και πλοήγησης

4 Γ 26.52 Κατασκευή ρολογιών

3 Γ 26.6 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

4 Γ 26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

3 Γ 26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

4 Γ 26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

3 Γ 26.8 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

4 Γ 26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

2 Γ 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

3 Γ 27.1
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, 

ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής ελέγχου 
του ηλεκτρικού ρεύματος

4 Γ 27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

4 Γ 27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

3 Γ 27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

4 Γ 27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

3 Γ 27.3 Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης

4 Γ 27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

4 Γ 27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων 
και καλωδίων

4 Γ 27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

3 Γ 27.4 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

4 Γ 27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

3 Γ 27.5 Κατασκευή οικιακών συσκευών

4 Γ 27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

4 Γ 27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

3 Γ 27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

4 Γ 27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

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

3 Γ 28.1 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
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4 Γ 28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

4 Γ 28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

4 Γ 28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

4 Γ 28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

4 Γ 28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

3 Γ 28.2 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

4 Γ 28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

4 Γ 28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

4 Γ 28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

4 Γ 28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

4 Γ 28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού 
μη οικιακής χρήσης

4 Γ 28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

3 Γ 28.3 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

4 Γ 28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

3 Γ 28.4 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών

4 Γ 28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

4 Γ 28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

3 Γ 28.9 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

4 Γ 28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

4 Γ 28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία 
και τις δομικές κατασκευές

4 Γ 28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού

4 Γ 28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

4 Γ 28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

4 Γ 28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών 
και ελαστικών ειδών

4 Γ 28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

2 Γ 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

3 Γ 29.1 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

4 Γ 29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

3 Γ 29.2 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

4 Γ 29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

3 Γ 29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

4 Γ 29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για μηχανοκίνητα οχήματα

4 Γ 29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων 
για μηχανοκίνητα οχήματα
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2 Γ 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

3 Γ 30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών

4 Γ 30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

4 Γ 30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

3 Γ 30.2 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

4 Γ 30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

3 Γ 30.3 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων 
και συναφών μηχανημάτων

4 Γ 30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων 
και συναφών μηχανημάτων

3 Γ 30.4 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης

4 Γ 30.40 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης

3 Γ 30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

4 Γ 30.91 Κατασκευή μοτοσυκλετών

4 Γ 30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

4 Γ 30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

2 Γ 31 Κατασκευή επίπλων

3 Γ 31.0 Κατασκευή επίπλων

4 Γ 31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

4 Γ 31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

4 Γ 31.03 Κατασκευή στρωμάτων

4 Γ 31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

2 Γ 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

3 Γ 32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων 
και συναφών ειδών

4 Γ 32.11 Κοπή νομισμάτων

4 Γ 32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

4 Γ 32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

3 Γ 32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων

4 Γ 32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων

3 Γ 32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών

4 Γ 32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών

3 Γ 32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

4 Γ 32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

3 Γ 32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

4 Γ 32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

3 Γ 32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

4 Γ 32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

4 Γ 32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

2 Γ 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

3 Γ 33.1 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων 
και ειδών εξοπλισμού

4 Γ 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

4 Γ 33.12 Επισκευή μηχανημάτων
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4 Γ 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

4 Γ 33.14 Επισκευή

4 Γ 33.15 Επισκευή

4 Γ 33.16 Επισκευή

4 Γ 33.17 Επισκευή

4 Γ 33.19 Επισκευή

3 Γ 33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

4 Γ 33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

1 Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 Δ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού

3 Δ 35.1 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

4 Δ 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

4 Δ 35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

4 Δ 35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

4 Δ 35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

3 Δ 35.2 Παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς

4 Δ 35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου

4 Δ 35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

4 Δ 35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

3 Δ 35.3 Παροχή ατμού και κλιματισμού

4 Δ 35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

1 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
ανάκτηση υλικών

4 Ε 38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμάτων

4 Ε 38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμάτων

4 Ε 38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

1 Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

2 Ζ 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

3 Ζ 45.1 Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων

4 Ζ 45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκινήτων οχημάτων

4 Ζ 45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

3 Ζ 45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

4 Ζ 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

3 Ζ 45.3 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

4 Ζ 45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών 
και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

4 Ζ 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών 
και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

3 Ζ 45.4 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών 
και των μερών και εξαρτημάτων τους
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4 Ζ 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών 
και των μερών και εξαρτημάτων τους

2 Ζ 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

3 Ζ 46.1 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

4 Ζ 46.11
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών 
πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

4 Ζ 46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 
μεταλλευμάτων, μετάλλων και χημικών προϊόντων

4 Ζ 46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας 
και οικοδομικών υλικών

4 Ζ 46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανη-
μάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, αεροσκαφών

4 Ζ 46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, 
ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

4 Ζ 46.16
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν 

στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, 
γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

4 Ζ 46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν 
στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

4 Ζ 46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση 
άλλων συγκεκριμένων προϊόντων

4 Ζ 46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν 
στην πώληση διαφόρων ειδών

3 Ζ 46.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων

4 Ζ 46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

4 Ζ 46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

4 Ζ 46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών
και κατεργασμένου δέρματος

3 Ζ 46.3 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

4 Ζ 46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

4 Ζ 46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

4 Ζ 46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, 
αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

4 Ζ 46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

4 Ζ 46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

4 Ζ 46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

4 Ζ 46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

4 Ζ 46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

4 Ζ 46.39 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

3 Ζ 46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης

4 Ζ 46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4 Ζ 46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

4 Ζ 46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

4 Ζ 46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών 
και υλικών καθαρισμού
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4 Ζ 46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

4 Ζ 46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

4 Ζ 46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

4 Ζ 46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

4 Ζ 46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

3 Ζ 46.5 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών συστημάτων

4 Ζ 46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

4 Ζ 46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-
σμού και εξαρτημάτων

3 Ζ 46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

4 Ζ 46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών

4 Ζ 46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

4 Ζ 46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανη-
μάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

4 Ζ 46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

4 Ζ 46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

4 Ζ 46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

4 Ζ 46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

3 Ζ 46.7 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

4 Ζ 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων

4 Ζ 46.71.1 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων

4 Ζ 46.71.11 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων

4 Ζ 46.71.11.01 Χονδρικό εμπόριο άνθρακα, μη συσσωματωμένου

4 Ζ 46.71.11.02 Χονδρικό εμπόριο γαιανθράκων

4 Ζ 46.71.11.03 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων

4 Ζ 46.71.11.04 Χονδρικό εμπόριο λιγνίτη

4 Ζ 46.71.11.05 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη

4 Ζ 46.71.11.06 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων 
στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άν

4 Ζ 46.71.11.07 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου

4 Ζ 46.71.11.08 Χονδρικό εμπόριο οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από 
λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη, άνθρακα αποστακτικού κέρατος

4 Ζ 46.71.11.09 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων

4 Ζ 46.71.12.03 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων αεριωθούμενων 
αεροσκαφών τύπου βενζίνης

4 Ζ 46.71.12.04 Χονδρικό εμπόριο κηροζίνης (συμπεριλαμβανομένων των 
καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου κηροζίνης)

4 Ζ 46.71.12.05 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες 
(συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφώv)

4 Ζ 46.71.12.06 Χονδρικό εμπόριο προπανίου και βουτανίου, 
υγροποιημένων για χρησιμοποίηση σε μηχανές
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4 Ζ 46.71.12.07 Χονδρικό εμπόριο υγρών ή αέριων βιοκαυσίμων 
και μειγμάτων τους, κατάλληλων για κινητήρες

4 Ζ 46.71.13 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων

4 Ζ 46.71.13.01 Χονδρικό εμπόριο αεριέλαιων

4 Ζ 46.71.13.02
Χονδρικό εμπόριο αιθυλενίου, προπυλενίου, βουτυλένιου, 

βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου υδρογονανθράκων, 
εκτός του φυσικού αερίου

4 Ζ 46.71.13.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, 
ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

4 Ζ 46.71.13.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων μεσαίων ελαίων πετρελαίου, 
μεσαίων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

4 Ζ 46.71.13.05 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου καιπισσούχων άμμων

4 Ζ 46.71.13.06 Χονδρικό εμπόριο βιοαέριου

4 Ζ 46.71.13.07 Χονδρικό εμπόριο βιοντίζελ και άλλων υγρών ή αέριων 
βιοκαυσίμων, εκτός αυτών για κινητήρες

4 Ζ 46.71.13.08 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.

4 Ζ 46.71.13.09 Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, 
βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

4 Ζ 46.71.13.10 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών

4 Ζ 46.71.13.11 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων 
που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων

4 Ζ 46.71.13.12 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης
(παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή)

4 Ζ 46.71.13.13 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης 
(παράδοση στην εγκατάσταση του αγοραστή)

4 Ζ 46.71.13.14 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή

4 Ζ 46.71.13.15 Χονδρικό εμπόριο προπανίου και βουτανίου, εμφιαλωμένου

4 Ζ 46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη

4 Ζ 46.71.13.17 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου 
ή σε αεριώδη κατάσταση

4 Ζ 46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

4 Ζ 46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

4 Ζ 46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών 
και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις

4 Ζ 46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

4 Ζ 46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

4 Ζ 46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

3 Ζ 46.9 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

4 Ζ 46.90 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

2 Ζ 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών

3 Ζ 47.1 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 
που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

4 Ζ 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

3 Ζ 47.2 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
σε ειδικευμένα καταστήματα
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4 Ζ 47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων καιλοιπών ειδών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

3 Ζ 47.4 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας 
σε ειδικευμένα καταστήματα

3 Ζ 47.5 Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου 
και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

3 Ζ 47.6 Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 
σε ειδικευμένα καταστήματα

3 Ζ 47.7 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα
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4 Ζ 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

4 Ζ 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

3 Ζ 47.8 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4 Ζ 47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4 Ζ 47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους

4 Ζ 47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

3 Ζ 47.9 Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών

4 Ζ 47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

4 Ζ 47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών

1 Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2 Θ 55 Καταλύματα

3 Θ 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

4 Θ 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

3 Θ 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

4 Θ 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

3 Θ 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα οχήματα

4 Θ 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα οχήματα

3 Θ 55.9 Άλλα καταλύματα

4 Θ 55.90 Άλλα καταλύματα

2 Θ 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

3 Θ 56.1 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

4 Θ 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης

3 Θ 56.2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

4 Θ 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

4 Θ 56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης

3 Θ 56.3 Δραστηριότητες παροχής ποτών

4 Θ 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αντισταθμίσμα-

τος Νησιωτικού Kόστους (A.NH.KO)
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (E1)

Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε1), για τις περιπτώσεις 
μεταφοράς με χρήση ιδιόκτητου επαγγελματικού οχή-
ματος υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:

- Ύψος του ναύλου.
- Απόσταση της μεταφοράς σε χλμ.
- Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς.
- Κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1,

παράγραφος 9.2 της παρούσας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η δημόσια χρημα-

τοδότηση (E1), ανά παραστατικό σε €, προκύπτει από 
τον κάτωθι τύπο:

E1= (Τ-κ* Α)* Π
όπου:
• Τ: Αξία Ναύλου (€)
• κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανά-

λογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος, όπως απο-
τυπώνεται στον Πίνακα 1 του παρόντος (€/χλμ)

• Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ)
• Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας

Πίνακας 1 
Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, 
ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος

Κατηγορία βάρους οχήματος (σε tn) κ (€/χλμ)
Β<3 0,15

3 ≤ Β < 6 0,29
6 ≤ Β ≤ 30 0,51

Β > 30 1,09

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) 
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των πα-
λετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιώv)

Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε2) ανά παραστατικό 
σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής 
εταιρείας υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:

- Επιλέξιμη Αξία του παραστατικού τιμολόγησης.
- Ποσότητα και τύπος μεταφερόμενων φορτίων (Πλή-

θος συσκευασιών και Είδος συσκευασίας μεταφερόμε-
νων εμπορευμάτων (παλέτα, λοιπά)). 

- Απόσταση της μεταφοράς σε χλμ. 
- Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας με-

ταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά είδος συ-
σκευασίας 

- Κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1,
παράγραφος 9.2 της παρούσας

Από τα παραπάνω κριτήρια η χρηματοδότηση (Ε2), 
ανά παραστατικό σε €, προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

Ε2 = {Τ – Σ(Ν *Μi)*Α}*Π
όπου:
• Τ: Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€)
• Σ: Άθροισμα

• Ν: Πλήθος συσκευασιών (π.χ. παλετών, δεμάτων, κι-
βωτίων, κ.λπ.)

• Mi: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας 
μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά είδος 
συσκευασίας, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2 του 
παρόντος

• Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ)
• Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας
Στην περίπτωση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω 

μεταφορικής εταιρίας διακρίνονται δυο υποπεριπτώ-
σεις, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μεσοοταθμική 
τιμή (Mi):

1. Με χρήση Παλέτας για τη συσκευασία
2. Με χρήση Λοιπών μορφών συσκευασίας (δέμα, πα-

κέτο, τεμάχιο, κιβώτιο, κ.α.)

Πίνακας 2 
Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας 
μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και 
ανά είδος συσκευασίας

Απόσταση 
σε χιλιόμετρα Mi Παλέτας Mi Λοιπών 

συσκευασιών

0-200 0,117 0,012

200 - 300 0,100 0,009

300 - 400 0,084 0,008

400+ 0,069 0,006

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε3) 
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως πληροφορία 
το βάρος)

Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε3) ανά παραστατικό 
σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής 
εταιρείας, σε περίπτωση που στο παραστατικό αναγρά-
φεται ως πληροφορία το βάρος, υπολογίζεται με βάση 
τα κάτωθι:

Ε3 = {Τ - (Mi βάρους*Α*Β)*Π
όπου:
- Τ: Επιλέξιμη Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€)
- Mi βάρους: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. 

χερσαίας μεταφοράς, σε €/tn*km, ως ορίζεται παρακάτω. 
- Β: Βάρος μεταφερόμενων προϊόντων που αναφέρο-

νται στο τιμολογίου σε tn 
- Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ) 
- Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρού-
σας

ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - (mi 
λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/(1-
0,015)

όπου:
- mi λοιπών συσκευασιών = οι τιμές του Πίνακα 1 για 

το Mi λοιπών συσκευασιών ανά κατηγορία km 
- mi παλέτας = οι τιμές του Πίνακα 1 για το Mi παλέτας 

ανά κατηγορία km 
- Β = το βάρος στο τιμολόγιο σε tn
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Σημείωση: Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για περι-
πτώσεις βαρών μεταξύ των 0,015 tn και του 1 tn. Για τιμές 
εκτός του παραπάνω διαστήματος εφαρμόζεται ο τύπος 
Ε2, αντικαθιστώντας το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο 
βάρος μέσω της εξής σχέσης 

i. Για Β <0,015 tn, N=B/0,015 
ii. Για Β>1 tn, N=B

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε1)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών > 8 εκ. € που 
αιτείται τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ιδιόκτητου 
φορτηγού της επιχείρησης (> 30 tn) από το Βόλο στη 
Σκόπελο.

Ε1= (Τ - κ * Α) * Π 
όπου:
• Τ: Ναύλος = 180 €
• Α: Απόσταση Βόλος - Σκόπελος = 113 χλμ
• κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς για 

όχημα > 30 tn = 1,09 €/χλμ
• Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 = 80%
Ε1= (180 - 113*1,09) * 80% 

Ε1= 45,46 €
Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) 
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των πα-
λετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιώv)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αι-
τείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην 
Κάρπαθο με:

- Μεταφερόμενες συσκευασίες: 2 παλέτες και 10 κι-
βώτια

- Αξία Φορτωτικής: 180 €
Ε2 = {Τ-Σ(Ν*Μΐ)*Α}*Π
• Τ: Αξία φορτωτικής =180 €
• Ν: πλήθος παλετών = 2
πλήθος κιβωτίων = 10
• Mi:
Μεσοσταθμική τιμή κόστους παλέτας ανά χλμ. χερσαί-

ας μεταφοράς για απόσταση > 400 χλμ. = 0,069
Μεσοσταθμική τιμή κόστους κιβωτίου ανά χλμ. χερσαί-

ας μεταφοράς για απόσταση > 400 χλμ. = 0,006
• Α: Απόσταση Πειραιάς - Κάρπαθος = 448 (χλμ.)
• Π (%): Ποσοστό επιδότησης βάσει του Πίνακα 1, ενό-

τητα 9.2 = 100%
Ε2 = {180 - (2 *0,069+10*0,006)*448}*100%
E2 = 91,3 €

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) 
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως μόνη πληρο-
φορία το βάρος)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αι-
τείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην 
Κάρπαθο με:

- Μεταφερόμενο Βάρος: 200 kg
- Αξία Φορτωτικής: 80 €
- Απόσταση: 448 χλμ
Υπολογισμός MΙ βάρους
ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - 

(mi λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/
(1-0,015)

όπου:
- mi λοιπών συσκευασιών = 0,006 €/tn*km για χλμ. 

περισσότερα από 400
- mi παλέτας = 0,069 €/tn*km για χλμ. περισσότερα 

από 400
- Β = 0,2 tn
Μι βάρους = 0,006/0,015 - (0,006/0,015-0,069)*

(0,2-0,015)/(1-0,015) 
Μι βάρους = 0,337 €/tn*km
Υπολογισμός Επιδότησης (Ε3) 
Ε3 = {Τ - (Mi βάρους*Α*Β)}*Π
όπου:
- Τ: 80 (€)
- Mi βάρους: 0,337 €/tn*km
- B: 0.2tn
- A: 448 χλμ
- Π (%): 100%
E3 = {80 - (0,337*448*0,2)}*100% 
E3 = 49,8€

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 2721/2018 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Β’ 3657).

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης  Οικονομικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ  
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*02054460512180036*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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