
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟ 
 
 

Θεσσαλονίκη, 31-10-2019 
Αριθμ. Πρωτ. 6316 

    
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

 
 

Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Την υπ’ αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την 
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των 
περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542.final/23.05.2014. 

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 
2 στοιχ. α,  αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 

5. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. 
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 

6. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C 262/01). 

7. H Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία (2014/C 198/01) 

8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 
352 της 24.12.2013). 

9. Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 
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10. Ο Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις.») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

11. Ο Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β 83), όπως ισχύει. 
12. H υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», 

13. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» όπως 
ισχύει. 

14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και 
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

15. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

16. Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

17. Η με Α.Π.48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, 
Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

18. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

19. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την 
οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
όπως ισχύει, 

20. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

21. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40 

22. H με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP002), 

23. Η υπ' αριθ. 5796/24-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 
«Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

24. Η υπ’ αρ. 5589/12-10-2018  απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, 
η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

25. Η με αρ. πρωτ.  1973/107632/23-10-2019 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ 
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Αποφασίζει 
 
1. Την προκήρυξη της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας», Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική προτεραιότητα: 1b 
«Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης 
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές 
τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών  γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό 
Στόχο1b2 «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών 
μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της 
εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας». 

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις 
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 €. 

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται MME της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
κουπόνια καινοτομίας με μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 10.000 €. 

5. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 6 μήνες. 
6. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

Αναλυτική  Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Απόφασης. 

7. Η ένταξη των  προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας 

8. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 
περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η 
ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η 
διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των 
Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. 

9. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 17-
12-2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία 28-02-2020 ώρα 15:00. 

10. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί 
στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του 
ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.kepa-
anem.gr.    
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11. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής 
(1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 
2310480000 ή στο e-mail: pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή 
"Στείλε το ερώτημά σου"). 
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
  

 

Συνημμένα: 
Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της 
Κοινοποίηση: 
1. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 
2. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τ. Αρχή 

Πληρωμής), Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα 
3. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10 105 63 Αθήνα 
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 
5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση 

Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Υπόψη κ. Γρουζή, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, 10180, Αθήνα 
6. ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ 
 
Κοινοποίηση (μόνο ηλεκτρονικά): 
• Μονάδα Α1 
• Μονάδα Β1 
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«Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

 

Σελιδα 1 από 135 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01 : «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις 
εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα 
φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών  γενικής εφαρμογής» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

 «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 171.1b 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ   ΟΡΟΥ 

Ε.Π.   
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική 
µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων. 

Δράση 
Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που 
τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-
2020. Κάθε δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων. 

Πράξη του Ε.Π.  
Έργο (Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης ή Καινοτομίας) που υλοποιείται από έναν ή 
περισσότερους δικαιούχους. 

Δικαιούχος 

Δημόσιος ή ιδιωτικός  φορέας που εκτελεί έργο και λαμβάνει δημόσια ενίσχυση. 
Είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που συνεργάζεται για την υλοποίηση 
του έργου. 

ΥΑΕΚΕΔ (Υπουργική Απόφαση 
Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας 
Δαπανών) 

H υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», 

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων 

Ιδιωτική συμμετοχή Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου 

Δημοσιονομική διόρθωση 
Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε 
ένα έργο ή σε μία πράξη 

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

Ανάκτηση 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το 
λαβόντα 

ΠΣΚΕ  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό 
σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τις διαδικασίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των 
δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες 
περιγράφονται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων 
και των Κρατικών Ενισχύσεων. 
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Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος 
μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200,000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Ενιαία επιχείρηση  

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του κανονισμού Ε.Ε. 
1407/2013, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 
των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 
καταστατικού αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 
βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 
θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις 
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο 
η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα ή στην 
απορροφούσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την 
εξαγορά παραμένουν νόμιμες.  

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται 
στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η 
επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη 
λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική 
ημερομηνία της διάσπασης» 

Μεταφορά 
τεχνογνωσίας/τεχνολογίας 

Κάθε διαδικασία μεταφοράς γνώσης/παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με 
στόχο  την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις 
επιχειρήσεις ή την ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας αυτών.  

Καινοτομία 

Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, από μια επιχείρηση, με σκοπό την παραγωγή 
ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την 
εφαρμογή νέων ή/και βελτιωμένων παραγωγικών διαδικασιών και την εφαρμογή 
νέων λειτουργιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής 
εφαρμογής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΠ ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1b2  «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών 
μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την 
προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας». Σκοπός της 
δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά καινοτόμων 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από φορείς καινοτομίας με 
απώτερο στόχο την  την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων,,υπηρεσιών από αυτές, την ανάπτυξη καινοτόμων 
διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων και την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική 
διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων . 

 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Την υπ’ αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύ-
ρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρ-
χών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542.final/23.05.2014. 

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110 παρ. 2 
στοιχ. α,  αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ). 

5. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 

6. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C 262/01). 

7. H Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη 
και την καινοτομία (2014/C 198/01) 

8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 
24.12.2013). 

9. Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

10. Ο Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις.») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

11. Ο Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β 83), όπως ισχύει. 

12. H υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
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2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”», 

13. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» όπως ισχύει. 

14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και 
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

15. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

16. Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών 
ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

17. Η με Α.Π.48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών 
εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

18. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

19. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία 
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως 
ισχύει, 

20. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

21. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-
09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40 

22. H με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002), 

23. Η υπ' αριθ. 5796/24-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός 
του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

24. Η υπ’ αρ. 5589/12-10-2018  απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία 
αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

25. Η με αρ. πρωτ.  1973/107632/23-10-2019 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ 

 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι  o Κανονισμός 
(ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Σημειώνονται τα εξής: 

1. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  της παρούσας πρόσκλησης)  
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2. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά της οποίας 
εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια 
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά  

3. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

4. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο 
Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, καθώς 
και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Μάιος 2015.   Η υποβολή αιτήσεων των 
δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων 
δημοσιότητας. 

5. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται 
στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του 
Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. 

6. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της 
ενίσχυσης.  

• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται 
με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι 
μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 
που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό 
χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας  

• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες  

• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν 
το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης 
που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή  

• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΑΚ δεν σωρεύονται με 
οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η 
σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο III του Καν. 651/2014 

7. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ειδικότερα: 

 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 
ΕΕ L 119 της 4.5.2016. 

 Ο Νόμος 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α΄/03-12-2018 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφαλείας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη της Ένωση. 

8. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την 
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και 
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απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 
εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καμ. (Ε.Ε..) 1407/2013.  

9. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου  

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Η Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο πλαίσιο 
του: 

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας». 
Θεματικού Στόχου 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας». 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρε-
σιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής». 
Ειδικού Στόχου 1b2: «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και 
επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) 
και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας». 

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. 

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:  
o την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά 
ή τρόπους χρήσης 

o την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων  
o την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότη-

τας των παραγόμενων προϊόντων  
• Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 
• Προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες 

των επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο 
συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας 
καινοτομίας. Επιλέξιμες για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
που τηρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  4.000.000 €.  

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για 
την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών 
ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 
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Προσύμφωνο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) συντάσσεται προ της εκκίνησης του έργου και επισυνάπτεται στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ, καθώς υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του Σφάλμα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Στο προσύμφωνο θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση 
συνεργασίας των μερών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων 

17-12-2019 28-2-2020 

 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και της διατιθέμενης 
δημόσιας δαπάνης με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 
Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες στις οποίες θα δημοσιευτεί η 
Πρόσκληση. 

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, 
τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της 
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν 
το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, 
αιτήματα τροποποίησης κ.λπ.)  

 

Κωδικός πρόσκλησης 171.1b 

Τίτλος και περιγραφή Δράσης Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Προτεραιότητα «έξυπνης εξειδίκευσης» «Αγροδιατροφή», «Δομικά Υλικά», «Κλωστοϋφαντουργία 
– Ένδυση», «Τουρισμός», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών», «Τεχνολογίες Ενέργειας», «Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Μεταφορών και 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 

Δείκτες εκροών CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη,  
CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000,00 € 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant) 

Καθεστώς ενίσχυσης 1407/2013 Κανονισμός de minimis 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

 

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

http://στισ/
http://www.ependyseis.gr/mis
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι 
επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις. Συγκεκριμένα θα πρέπει: 

• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν το σχέδιο τους στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

• να διαθέτουν και να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του πα-
ραρτήματος IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.), πριν από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της πρόσκλησης,  

• να είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της παρούσας πρόσκλησης), 

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να 
έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική  χρήση από 1/7 έως 30/6 θα 
πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται 
αυτή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικο-
νομική Υπηρεσία, 

• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού 
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Ε-
ταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις, 

• να έχουν, εφόσον απαιτείται, την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υπο-
βληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις 
οποία/ες δραστηριοποιείται και θέλει να επενδύσει. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης 
νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έ-
χουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση, 

• να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Β.Σ., 

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

• να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της παρούσας πρόσκλησης,  

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, 
με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, 

• να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος 
που αντιμετωπίζουν, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, 
όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη,     

• να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και 
δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

• να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις, εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση, δεν 
θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,  

• να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, 

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχεί-
ρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση αυτή, να μην υπερ-
βαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφο-
ρών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δι-
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καιώματος της ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο πα-
ρελθόν η δεδομένη (ενιαία) επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,  

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανο-
ποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συ-
νεπώς λόγο απόρριψης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι   θυγατρικές τους, καθώς 
και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι. 

• επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, 
για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθ. 40, παρ. 1, του Ν. 
4488/2017.Ειδικότερα: 

 - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), 

 - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), 

• επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους 
και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, 
δίκτυο πρακτόρευσης, αντιπροσωπείες κ.α.).  

• επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρό-
σκλησης.  

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr.  

Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται  με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής: 

 Αγροδιατροφή 

 Δομικά υλικά 

 Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση 

 Τουρισμός 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

 Τεχνολογίες ενέργειας 

 Τεχνολογίες περιβάλλοντος  

 Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι εν λόγω τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζονται από 
συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού, το οποίο θα μπορούσε να 
τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και να οδηγήσει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της 
παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους 
τεχνολογικές ικανότητες. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους παραπάνω τομείς περιγράφονται αναλυτικά στο Σφάλμα! Το αρ-
χείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 

http://www.pepkm.gr/
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Επισημαίνεται ότι: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξι-
μες: 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπί-
πτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και 
της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πω-
λούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτο-
γενείς παραγωγούς. 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως 
δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου 
διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω 
στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς 
δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες 
δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του 
κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 
1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 
1407/2013. 

Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες 
δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 
200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η 
διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματι-
κών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται η ενίσχυση ήσσο-
νος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

 

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1. Επιλέξιμες Δαπάνες 

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες  για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από 
Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας όπως αυτό περιγράφεται στην 
παράγραφο 6.1.1.2 και η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1407/2013 (de minimis). 

H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη δράση (κουπόνια καινοτομίας) 
είναι 10.000,00 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.  

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. 

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες  

Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας 

Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και 
εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι 
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άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση 
στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη 
συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και 
λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής,  

 οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της 
παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),  

 σχεδιασμός νέων προϊόντων,  

 διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες 
αγορές. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα Καινοτομίας στα προβλήματα που θα 
τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή 
λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του 
φορέα καινοτομίας. Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν  αποκλειστικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής 
διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική 
εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει 
προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από 
τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.  

6.2. Φορείς Καινοτομίας 

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:  

 Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 13

α
 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016. 

 Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν) 

  Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
του Ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011 και  

 Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος. 

Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιµοι. 

6.3. Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω: 

i. χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι 
χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του 
δικαιούχου 

ii. ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα 
έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, 
είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση 
εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να 
ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το 
δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που 
υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση 
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δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση 
δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το 
ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί. (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3) 

iii. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν 
στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο 

iv. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών 
v. οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη 

vi. Οι δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
vii. Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

 

6.4. Προϋπολογισμός έργων – διάρκεια υλοποίησης 

Προϋπολογισμός έργων 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000,00€.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί 
να κυμαίνεται από 1.000,00  €  έως  10.000.00€ . 

Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το 
κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. 

Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από 
την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000,00€, θα επιχορηγείται το ποσό που 
αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον το 
Φ.Π.Α..  

 

Διάρκεια των έργων 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν δύναται να 
δοθεί. 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

7.1. Χρηματοδότηση Πρόσκλησης 

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.000.000 €. Εφόσον 
κριθεί απαραίτητο ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί, ενώ ο μη διατιθέμενος 
προϋπολογισμός θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες προσκλήσεις. 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για 
την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών 
ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 

Επισημαίνουμε ότι, τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της 
σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για 
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την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται 
απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του 
βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και 
παρακολούθησης του προγράμματος. 

7.2. Ιδιωτική συμμετοχή 

Η ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει σε περίπτωση που το σχέδιο μεταφοράς κοστίζει παραπάνω από τη 
μέγιστη αξία του κουπονιού καινοτομίας (10.000,00) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή, σε 
αυτή την περίπτωση το επιπλέον των 10.000,00 κόστος καλύπτεται από την δικαιούχο επιχείρηση. 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (όπου απαιτείται), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.  

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση του 
παραστατικου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

7.3.  Σώρευση  

Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (Άρθρο 5).  

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η 
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης 
που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία 
επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η αίτηση  χρηματοδότησης  (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς 
Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
(http://www.ependyseis.gr/mis ) 

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο  επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: 

ι) να συμπληρώσει και να υποβάλλει την αίτησή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, 
καταχωρώντας όλα τα απαιτουμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις 
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι 
δυνατό να υποβληθούν. 

ιι) να επισυνάψει τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ VI: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:  

• της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr)  

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr )  

• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)  

• στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr   

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.pepkm.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί/οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά (στο ΠΣΚΕ) δεν θα 
αξιολογούνται.  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 17/12/2019 (ώρα 13:00) έως την 28/2/2020 και θα κλείσει 
στις 15:00 της συγκεκριμένης ημέρας. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης 
χρηματοδότησης.  

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για 
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η ανακρίβεια  των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση δύναται να 
επιφέρει την απόρριψη της πρότασης και επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τον 
δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την 
προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων 
ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη 
δράση. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του 
helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). Η 
επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους, τη 
διαγραφή των δεδομένων της πρότασης από το ΠΣΚΕ  και παρέχει τη δυνατότητα  υποβολής νέας αίτησης 
χρηματοδότησης  εντός της ταχθείσας προθεσμίας.  

Επιτρέπεται επίσης η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης εντός 
της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Με την επιλογή αυτή τα 
δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα 
για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 
επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.  

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΔΑ/ΕΦ, για την 
περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την 
υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω 
δράσης.  

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο έντυπο Υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ επέχουν 
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.  

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του 
Κανονισμού 2016/679. 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης)  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβά-
λουν (επισυνάψουν) ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ.  

http://www.ependyseis.gr/mis
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Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μι-
κρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανω-
τέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη 
συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip ή/και rar. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

9.1. Όργανα Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα όρ-
γανα:  

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. 
Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για την εξέταση των αιτήσεων 
χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί όργανο αξιολόγησης η οποία εξετάζει και οριστικοποιεί 
την τελική βαθμολογία στο Π.Σ.Κ.Ε. Στην επιτροπή δύναται να συμμετέχει επικουρικά, κατόπιν πρόσκλησης, 
ειδικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα δρά συμβουλευτικά στις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής και δε θα έχει 
δικαίωμα ψήφου. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την 
παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων. 

Την Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζει ο ΕΦΕΠΑΕ, στελέχη του οποίου θα επιβεβαιώσουν την υποβολή των 
αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται 
στον  συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης -  ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών 
δικαιούχων. 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων 
μεριμνά για: 

• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε θέματα 
αξιολόγησης 

• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης  

• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης  προσωρινής και οριστικής κατάταξης, 
ένταξης και χρηματοδότησης, καθώς και για την έκδοση της απόφασης απόρριψης. 

9.2. Διαδικασία Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης  

Με το πέρας των ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου 
υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης 
των προτάσεων με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και την υποστήριξη του ΕΦ.  

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής διενεργείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ της παρούσας 
αναλυτικής πρόσκλησης.  

Αν κατά τον έλεγχο, απαιτηθεί να ζητηθούν από τον ΕΦ συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης χρηματοδότησης και της κάλυψης των τυπικών 
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προϋποθέσεων συμμετοχής, ο ΕΦ ενημερώνει τον δυνητικό δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για τις διευκρινήσεις αυτές και ο 
τελευταίος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ειδοποίησης. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά από πλευράς 
δυνητικών δικαιούχων, μετά την ειδοποίηση του ΕΦ, συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων που ζητούνταν έως την ανωτέρω προθεσμία, 
η αίτηση χρηματοδότησης προωθείται προς την Επιτροπή και αξιολογείται με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.  

Οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για 
την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης.  

Επισημαίνεται ότι: Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση 
έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων των 
λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της 
σχετικής άδειας, πριν την καταβολή επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτής, η πράξη θα 
απεντάσσεται. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦ, διενεργεί την αξιολόγηση (έλεγχος πληρότητας των 
δικαιολογητικών, έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και αξιολόγηση/βαθμολόγηση 
κριτηρίων) λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης. 

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων.  

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής  θα 
γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια  των προσκομισθέντων 
στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού 
προϋπολογισμού.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, 
συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει:  

• πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων επενδυτικών 
σχεδίων στον οποίο περιλαμβάνονται ο εγκεκριμένος  προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια 
δαπάνη καθενός από αυτά.  

• πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων επενδυτικών 
σχεδίων, μη ενισχυόμενων λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης, στον 
οποίο περιλαμβάνονται ο εγκεκριμένος  προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη καθενός 
από αυτά.  

• πίνακες απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική 
τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και 
έχουν ελλείψεις στα συνημμένα δικαιολογητικά). Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα περιλαμβάνονται οι 
αιτήσεις που απορρίπτονται και αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης.  

9.3. Κριτήρια Αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. κριτηρίων, σε 
δύο στάδια. 

 Πρώτο στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

2. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση 

3. Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης 

4. Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 
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5. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 

6. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Ο έλεγχος του σταδίου Α απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. 

 Δεύτερο στάδιο: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης 

Η Αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: 

1. Περιγραφή προβλήματος (20 μονάδες) 

2. Περιγραφή σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας/αναλυτική περιγραφή παραδοτέων  (40 μονάδες)    

3. Συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου του φορεά καινοτομίας με το αντικείμενο του σχεδίου μετα-

φοράς τεχνογωνσίας (10 μονάδες) 

4. Τεκμηρίωση της ύπαρξης καινοτομίας στο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεκμηρίωση της εμπορικής 

αξιοποίησης (30 μονάδες)  

Σημειώνεται ότι: 

 δεν θα υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα 
διαμορφώνεται βάσει ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

 μηδενισμός οποιουδήποτε από τα τέσσερα  κριτήρια θα προκαλέσει αυτόματη απόρριψη του σχεδίου. 

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας της πρότασης αναφέρονται στο Σφάλμα! 
Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

9.4. Ένταξη πράξεων  

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ εισηγείται το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης στον Περιφερειάρχη και τους ανωτέρω 
εγκεκριμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης και εκδίδονται οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης. 

Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις  ένταξης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους : 

• της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr )  
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr  )  
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr )  
• στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr   

Ο ΕΦ ενημερώνει τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και τους υποψηφίους 
των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.  

Πιο ειδικά: 

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, χωριστά στον κάθε 
δικαιούχο, στο οποίο περιλαμβάνεται, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και 
το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.  

Οι επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε ενημερώνονται ηλεκτρονικά, αλλά και 
μέσω του ΠΣΚΕ, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης 
εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.    

O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων 
δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Η ένταξη της πράξης συνιστά και ταυτόχρονα αποδοχή της εγγραφής της επιχείρησης στον κατάλογο των 
πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. Στοιχεία 
των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII 
του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα 
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.  

http://www.pepkm.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση. 

9.5. Διαδικασία ενστάσεων 

Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατά-
σταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβά-
σεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»), όπως ισχύει. Οι δικαιούχοι που 
συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο πρόσκλησης 
δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) 
κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολο-
γιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 
(www.pepkm.gr ), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. 

Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου 
«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ και την επισύναψη τυχών δικαιολογητικών.  

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία ορίζεται 
με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι δυνατό να ορίζονται και επιπρόσθετες επι-
τροπές αξιολόγησης ενστάσεων.  

Ο ΕΦ υποστηρίζει την Επιτροπή Ενστάσεων στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, οι οποίες εξετάζονται 
τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθε-
σης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Η Επιτροπή Ενστάσεων γνωμοδοτεί  τόσο για την πλη-
ρότητα δικαιολογητικών της πρότασης και την ικανοποίηση των τυπικών προυποθέσεων όσο και για την 
ένταξη ή μη της πρότασης στην δράση. 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ εισηγείται στον Περιφερειάρχη τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων. 

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 μέσα σε τρείς (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έν-
στασης και γνωστοποιούνται στην οικεία ΔΑ/ΕΦ.   

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί και αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο 
www.pepkm.gr, στο www.efepae.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Επίσης κοινοποιούνται στους ενδιαφερομέ-
νους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα 
αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης. 

Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στους πίνακες αποτε-
λεσμάτων χωρίς την δυνατότητα έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ με βάση τις αποφάσεις επί των ενστάσεων επικαιροποιεί τους πίνακες βαθμολογικής 
κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων και διαβιβάζει με εισήγηση της στον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο  οποίος εκδίδει συμπληρωματικό Πίνακα Κατάταξης, ενεργοποιείται εκ νέου η ως άνω 
αναφερόμενη διαδικασία και εκδίδεται συμπληρωματική Απόφαση Ένταξης.  

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

10.1. Σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας  

Οι επιχειρήσεις αμέσως μόλις ενημερωθούν ότι είναι επιλέξιμες για την χορήγηση του κουπονιού 
καινοτομίας θα πρέπει να το θέσουν σε ισχύ, υπογράφοντας τη σύμβαση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας 

http://www.pepkm.gr/
http://www.pepkm.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
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– εμπειρογνωμοσύνης με τον Φορέα Καινοτομίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης, χωρίς να 
τροποποιήσουν τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία αναγράφονταν στο προσύμφωνο που είχε υποβληθεί προς 
αξιολόγηση, πέραν της δέσμευσης της επιχείρησης και του φορέα για συνεργασία.  

Στη σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ), θα αναφέρονται οι όροι συνεργασίας, το ακριβές ποσό της 
σύμβασης το πρόβλημα που υποβάλλει η επιχείρηση στον φορέα καινοτομίας προς επίλυση, το πρόγραμμα 
εργασίας (παραδοτέα, απαιτούμενοι ανθρωπομήνες, κόστος), καθώς και ο τρόπος μεταφοράς της 
τεχνογνωσίας. Πριν την έναρξη των εργασιών και στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, θα πρέπει να θίγονται, 
επίσης, θέματα εμπιστευτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων και γενικότερα να καθορίζεται το πλαίσιο 
συνεργασίας των εμπλεκομένων. Διευκρινίζεται ότι το ποσό της σύμβασης πρέπει να αντιστοιχεί με το 
κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας.  

Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης είναι 10.000,00 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Εάν 
το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από 
την επιχείρηση ως ιδιωτική συμμετοχή. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000,00 ευρώ, θα 
επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας 
προς την επιχείρηση μείον το Φ.Π.Α. Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα 
επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. 

Τονίζεται ότι η σύμβαση και η τήρηση των όρων αυτής αφορά αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους φορείς 
(ΜμΕ – Φορείς καινοτομίας) και οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να επιλύεται μεταξύ τους χωρίς τη 
μεσολάβηση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ.  Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και ο ΕΦ δεν φέρουν καμία ευθύνη καθώς και καμία 
αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις. 

 

10.2. Ημερομηνίας έναρξης 

Ως ημερομηνία έναρξης του κάθε έργου θα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το έργο 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών 

 

10.3. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης 

Η μόνη επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα δράση είναι η παροχή της υπηρεσίας για το Σχέδιο Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας από τον Φορέα Καινοτομίας προς την δικαιούχο επιχείρηση. 

Ύστερα από την επίλυση του προβλήματος και την ολοκλήρωση του Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, η 
επιχείρηση παραλαμβάνει και ελέγχει ότι το Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας είναι σύμφωνο με τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση μεταξύ αυτής και του Φορέα Καινοτομίας. Στη συνέχεια η επιχείρηση προχωρά 
στην εξόφληση του Φορέα, έχοντας λάβει το σχετικό νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσίων από τον 
δεύτερο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Η επιχείρηση αφού εξοφλήσει τον Φορέα 
Καινοτομίας, στην συνέχεια υποβάλλει αίτημα τελικής επαλήθευσης, αιτούμενη από τον ΕΦ την εκταμίευση 
της επιχορήγησης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

Τρόπος Εξόφλησης 

Η εξόφληση της δαπάνης για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας 
κάθε φορά  φορολογικής νομοθεσίας.  

Θα πρέπει δηλαδή μεταξύ άλλων να συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο που αφορά σε λήψη 
υπηρεσιών, τα δικαιολογητικά που αποδυκνείουν την εξόφληση του, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να 
έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται: 
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 Η κατάθεση/μεταφορά/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα Καινοτομίας, όπως προβλέπεται 
στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 Η χρήση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την πληρωμή 
ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του λήπτη 
της ενίσχυσης (Δικαιούχου Επιχείρησης) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 
3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών). 

 Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην 
Ελλάδα τράπεζα. 

 Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα ΕΛΤΑ). 
Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν αποτελεί επιλέξιμη 
δαπάνη. 

 Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε Πάροχο 
Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών ή Ίδρυμα 
Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών 
(μεταφορά εντός του ίδιου ιδρύματος ή έμβασμα). 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι : 

 Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) 
προς τον Φορέα Καινοτομίας, η οποία πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της 
ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) τα 
σχετικά μηνιαία έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της 
επιχορηγούμενης επιχείρησης, από τα οποία θα προκύπτει η εκταμίευση της επιταγής, (β) 
φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Κατάθεση μετρητών από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) στον τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα 
Καινοτομίας. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης 
του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο 
Φορέα Καινοτομίας, ο  καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού που αφορά η 
πληρωμή και (β) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Μεταφορά από τον εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε 
εταιρικό λογαριασμό του Φορέα Καινοτομίας. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα 
στοιχεία των λογαριασμών (β) το σχετικό μηνιαίο έντυπο κίνησης του επαγγελματικου τραπεζικού 
λογαριασμου (extrait) του δικαιούχου και (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από το λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) προς τον Φορέα Καινοτομίας, η 
οποία πρέπει να έχει πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας 
πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) 
φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (β) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του 
εταιρικού/επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου της ενίσχυσης, τα σχετικά μηνιαία 
έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait), (γ) βεβαίωση του Φορέα 
Καινοτομίας ότι η επιταγή έχει εισπραχθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό) και (δ) καρτέλα 
προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς 
ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την 
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) μηνιαίο έντυπο κίνησης του εταιρικού/επαγγελματικού 
λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της 
ενίσχυσης (δικαιούχου), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο 
λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο Φορέας Καινοτομίας και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την 
πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου επιχείρησης της 
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ενίσχυσης, ή να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών στο όνομα της δικαιούχου επιχείρησης της ενίσχυσης, ή του επιχειρηματία για την 
περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, 
δηλαδή να αποδεικνύεται 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 απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη 
της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις 
της κάρτας και στο οποίο να εμφανίζεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) 
αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) 

 Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης 
(Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας 
πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) αποδεικτικά έκδοσης 
και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του 
Φορέα Καινοτομίας και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο «αναλυτικό καθολικό 
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους δικαιούχους που τηρούν Διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας). 

Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις εξοφλήσεις με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων δύναται 
να ζητούνται επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές 
καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 Το παραστατικό τιμολόγισης του Φορέα Καινοτομίας θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν την 
οριστικοποίηση της τελικής έκθεση επαλήθευσης-πιστοποίησης. 

 Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται. 

 Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην 
οποία θα καταχωρηθεί η δαπάνη της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση μη τήρησης 
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτή η προαναφερόμενη δαπάνη.  

 Το παραστατικό τιμολόγισης του Φορέα Καινοτομίας κρίνεται επιλέξιμο εφόσον 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας ισχύουσας φορολογικής και 
εργατικής νομοθεσίας. 

 Ο Φορέας Καινοτομίας για την εξόφληση του παραστατικού θα πρέπει να τηρεί εταιρικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι 
εταιρικό δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του Φορέα Καινοτομίας μέσω λογαριασμών και 
παραστατικών των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης. 

 Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση του παραστατικού με τη χρήση επιταγών τρίτων. 

10.4. Παρακολούθηση πράξεων – επαληθεύσεις – πιστοποιήσεις 

Λογιστική παρακολούθηση 

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ’ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
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και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την ολοκλήρωση του με βάση τα εγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του έργου τους.  

Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως όχι μικρότερο από το χρόνο 
παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η 
προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να ισχύει 
ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε 
δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, 
που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά 
όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου 
της δημόσιας επιχορήγησης. 

Η λογιστική παρακολούθηση των έργων γίνεται από τον ΕΦ.  

Εφόσον η επιχείρηση ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, με τη διακριτή λογιστική 
παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων.  

Επαλήθευση  

Η παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από τον ΕΦ. Ο ΕΦ, καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα 
ελέγχου, διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία υλοποίησης του 
έργου. 

Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης πιστοποίησης (αίτημα επαλήθευσης, επαλήθευση έργων, 
πιστοποίηση κ.λ.π.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης με την ολοκλήρωση και παραλαβή του Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από 
τον Φορέα Καινοτομίας και κατόπιν της εξόφλησης του συνολικού ποσού (Καθαρή Αξία + ΦΠΑ), κάνει 
αίτημα επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ.  

Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση επαλήθευσης στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της 
επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων - πιστοποίηση) 
από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της 
Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το 
αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.  

ι) Αίτημα Επαλήθευσης  

Ο Δικαιούχος αφού λάβει από τον Φορέα Καινοτομίας τα συμφωνηθέντα από τη σύμβαση παραδοτέα και 
εξοφλήσει τον Φορέα Καινοτομίας για την υπηρεσία που του παρείχε, δύναται να υποβάλλει αίτημα 
επαλήθευσης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο 
ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ», και σε έντυπη μορφή στον 
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, όπου και  επισυνάπτει το σύνολο απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
τεκμηρίωση της υλοποίησης του έργου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ). 

Δεν προβλέπεται υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών παρά μόνο 
Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, μετά την εκτέλεση του έργου στο σύνολό του.  

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο, εντός 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης, ενώ ο φυσικός 
φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο ΕΦ εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης, η πράξη απεντάσσεται. 

ιι) Επαλήθευση έργων 

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής επαλήθευσης του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο 100% των πράξεων και στο 100% των παραστατικών της κάθε πράξης, 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



«Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

 

Σελιδα 26 από 135 

 

 

από ορισμένο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το σκοπό αυτό όργανο ελέγχου, κατόπιν Αιτήματος 
Επαλήθευσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

Ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων της δράσης. Το αντικείμενο 
του ελέγχου θα αφορά στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και την πιστοποίηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Επίσης θα ελέγχεται εάν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες χορήγησης κουπονιού καινοτομίας. Τέλος θα διενεργείται έλεγχος στα 
σχετικά παραδοτέα των φορέων καινοτομίας και στον τρόπο αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις, ώστε να 
διαπιστωθεί η εκπλήρωση των στόχων της δράσης, καθώς και η μοναδικότητα κάθε σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας. 

Μετά το πέρας του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων 
που εντοπίστηκαν, ολοκληρώνεται η επαλήθευση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης. 

Επισημαίνεται ότι, η κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από τον ΕΦ στο υποβληθέν Αίτημα 
επαλήθευσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πρωτη (έγγραφη 
ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση τους. 

ιιι) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – Αντιρρήσεις δικαιούχου 

Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για έγκριση 
(αποδοχή των αποτελεσμάτων - πιστοποίηση) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να 
εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης : 

- ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της 
σχετικής έκθεσης, 

- ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης . 

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους 
Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας 
μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση προσδιορίζονται στην Α.Π. 126829 / EΥΘΥ 1217/21-12-
2105 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται ή 
συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης. Τα 
αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους Δικαιούχους με ευθύνη του ΕΦ. 

Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της υποβληθείσας 
αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων από τις ΜμΕ ή εικονικότητα του 
Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ή επανάληψη του ίδιου Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από τον 
ίδιο Φορέα Καινοτομίας, θα κινούνται οι διαδικασίες ανάκτησης της ενίσχυσης και θα επισύρονται οι 
νόμιμες ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους. 

 

10.5. Καταβολή ενίσχυσης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο ποσό των 
δεκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



«Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

 

Σελιδα 27 από 135 

 

 

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.  

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, των δηλωθέντων 
στοιχείων σχετικά με τον προυπολογισμό, ούτε δυνατότητα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης του 
έργου, παρά μόνο τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

10.6. Τροποποίησεις ήσσονος σημασίας 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας οι 
οποίες, ενδεικτικά, είναι: 

 Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 

 Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 

 Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης. 

 Μεταβολή έδρας/τόπου υλοποίησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης / πιστοποίησης και 
εξετάζονται απευθείας με αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη οι ως άνω τροποποιήσεις ήσσονος 
σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και της 
απόφασης χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης.  

 

11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα 
αποτελέσματά της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, εκδίδεται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης 
μέσω του ΠΣΚΕ, η οποία κοινοποιείται στο Δικαιούχο. 

Με τη Βεβαίωση αυτή: 

 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του «φυσικού» αντικειμένου της Πράξης (τα 
παραδοτέα της Πράξης). 

 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και 
αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και 
αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) του τελικού Αιτήματος. 

 ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. 

 καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης. 

 διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης 
Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων.  

Ο ΕΦ κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία 
τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης. 

Επισημαίνονται τα εξής : 

1. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα λαμβάνεται η 
ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενέργεια από πλευράς δικαιούχου που αφορούσε 
στην ολοκλήρωση του έργου του. 
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2. Η ΕΥΔ υποχρεούται στην παρακολούθηση και έλεγχο τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικά με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και παραλαβής έργων των δικαιούχων εντός των καθορισμένων 
χρονικών διαστημάτων. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη τήρηση κάποιας ή κάποιων εκ των ως άνω προϋποθέσεων, η ΔΑ 
προχωρεί στη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέτρων. 

Δείκτες επιτυχίας της  παρούσας δράσης 

Οι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δράση είναι οι ακόλουθοι : 

 CO01 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

 CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

 CO26 : Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας 
χρηματοδότησης, οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί ανα-
γκαία σχετικά με την πράξη προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ /τον ΕΦ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμέ-
νων στοιχείων.  

Πέραν των ανωτέρω κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις απαιτήσεις δη-
μοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 115-117 του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο II του ΕΕ 
821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  

Οι Δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγη-
ση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχο-
ντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.  

10.1. Υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της πράξης  

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την έντα-
ξή τους και μέχρι και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, οφείλουν να τηρούν τους όρους της απόφα-
σης ένταξης και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.  

Ειδικότερα οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:  

i. να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης) 

ii. να παρέχουν στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων της ε-
νισχυθείσας επένδυσης.  

iii.  

iv. να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και 
την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.  

v. να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της Πράξης που υλο-
ποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλ-
λουν στο ΠΣΚΕ.  

vi. να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδι-
κοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν 
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔ ΠΚΜή στον Ενδιάμεσο Φορέα.  

vii. να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονι-
σμού 1303/2013 και ειδικότερα:  
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− να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, 
ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέ-
σματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλ-
λουν το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που 
στηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν  

− να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σύμφωνα με τον Επι-
κοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3) αναφορικά με τη συνδρομή του 
Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
θα υποδειχθούν  

− να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιο-
ποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις διαδικτυακές πύ-
λες www.pepkm.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 
και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του 
Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταλη-
κτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, τα-
χυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κα-
τηγορίας παρέμβασης της πράξης.  

viii. να μην προβούν στη μετεγκατάσταση εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας 
χορηγήθηκε η ενίσχυση,  

ix. να γνωστοποιούν στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ή στον Ενδιάμεσο Φορέα κάθε μεταβολή των στοιχείων 
τους, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας.  

x. να μη μεταβάλουν ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη 
φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση 
των αρχικών στόχων της. 

Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της Πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις 
και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από το Δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ 
συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται συνεπεία 
αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή τους από την ΕΥΔ  ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ.  

Oι Δικαιούχοι οφείλουν για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης δυνάμει 
του καθεστώτος να τηρούν και να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα 
οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, της ΕΔΕΛ ή των αρμο-
δίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από 
άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παρα-
στατικών της Πράξης.  

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

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο της 
ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) 

 

10.2. Υποχρεώσεις δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση της πράξης (Μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις)  

Ο Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υπο-
χρεούται τρία (3) έτη μετά την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, σε εφαρμογή του άρθρου 71 παρ.1 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και των όρων της απόφασης ένταξης, στα ακόλουθα:  

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



«Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

 

 

Σελιδα 30 από 135 

 

 

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της Περιφέρειας ε-
γκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.  

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε 
μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.  

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων 
που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.  

δ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο την αποκτηθείσα τεχνο-
γνωσία για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης. Σε α-
ντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την 
οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. 

ε) να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 
1303/2013 

Επιπροσθέτως η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική 
πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον Δικαιούχο (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινή-
του, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας της ενισχυθείσας επιχείρησης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική 
διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να αποστέλλει στην 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ΠΣΚΕ από αυτήν. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Η επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που έχει ο Δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση 
της Πράξης ή ο φορέας που αναλαμβάνει της υποχρεώσεις αυτές, πραγματοποιείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΚΜ ή του ΕΦ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ΣΔΕ.  

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των Δικαιούχων των ενισχύσεων γίνε-
ται με διοικητική επαλήθευση επί τη βάσει δείγματος που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων 
αναφορικά με τη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων το οποίο προσδιορίζεται σύμ-
φωνα με τη μέθοδο δειγματοληψίας για την επαλήθευση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων που περι-
λαμβάνεται στον «Οδηγό Διαχειριστικών Επαληθεύσεων Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση», όπως ισχύει.  

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλε-
ξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, αναπτύσσει επί μέρους δραστηριότητες με 
αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, απο-
δοτικότητα) 

Η επαλήθευση διενεργείται βάσει των υποβληθέντων από το Δικαιούχο στοιχείων ή και βάσει διασταύρω-
σης στοιχείων βάσεων δεδομένων.  

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ /ΕΦ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα διοικητικών επαληθεύσεων και ενημερώνει τους Δικαιού-
χους που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό να υποβάλουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά έγ-
γραφα για την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.  

Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι επαληθεύονται διοικητικά στο σύνολό τους. Όπου είναι δυνατόν, 
μπορεί να γίνεται χρήση στοιχείων υφιστάμενων βάσεων δεδομένων ως βάση διασταύρωσης των αποδει-
κτικών εγγράφων του Δικαιούχου.  

Με την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των Πράξεων του ετήσιου Προγράμματος, η  ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 
/ΕΦ επιλέγει τις πράξεις για τις οποίες η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα επαληθευτεί και επι-
τοπίως. Η επιλογή γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στον «Οδηγό Διαχειριστικών Επαληθεύσεων Πράξεων 
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συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
στην απασχόληση», όπως εκάστοτε ισχύει.  

Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση πέραν του ΕΦ και της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και από 
άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ έχει το δικαίω-
μα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση έκα-
στου έργου.  

Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται 
στο Έντυπο Επαλήθευσης με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και 
προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή πα-
ρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014. Το ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης 
και τα προς ανάκτηση ποσά, θα πρέπει να είναι αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθη-
καν οι απαιτήσεις. Το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι 
την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη ΔΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς 
που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.  

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ κοινοποιεί το Έντυπο Επαλήθευσης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων στο Δικαιούχο εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή του, προκειμένου ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρή-
σεις. Ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στη ΔΑ εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερο-
λογιακών ημερών από την παραλαβή του Εντύπου Επαλήθευσης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων.  

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τη ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (το όργανο επαλήθευσης και το όργανο έγκρισής του) εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύ-
ναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική 
επαλήθευση. Στην περίπτωση αυτή, το Έντυπο ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, το Έντυπο οριστικοποιείται.  

Όταν στο οριστικό Έντυπο προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση, αυτή εγκρίνεται από τον 
Περιφερειάρχη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Με την έγκριση 
του οριστικού Εντύπου από το ως ανωτέρω αρμόδιο όργανο, η αρμόδια ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ συντάσσει στο ΠΣΚΕ 
Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων, το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγ-
χρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη καταχωρηθεί.  

Η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης και το οριστικό Έντυπο Επαλήθευσης Μακροχρόνιων 
Υποχρεώσεων κοινοποιούνται στο Δικαιούχο, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου.  

Σημειώνεται ότι η Δ.Α/ΕΦ στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της α-
πάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρ-
χές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx 

Οι ανωτέρω διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις περί τη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των 
Δικαιούχων διενεργούνται σύμφωνα προς τη διαδικασία που ορίζεται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 
παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013. 

Ο Ε.Φ. διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης 
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11. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Σε ότι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 22 του Ν. 4314/2014 (Α 265) ως ισχύει και 
στην υπ. αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β2784) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με 
το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» 

Σημειώνεται ότι η ΔΑ/ΕΦ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της 
απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες 
αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx. 

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679 

Ο Δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 
και στον ΕΦ και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών τη ρητή συγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργα-
σία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία προβλέ-
πονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιο-
λόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξης του. 

Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦΕΠΑΕ και τα 
νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κα-
νόνων οι οποίοι διέπουν την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΣΠΑ, διενεργείται για την εκπλήρωση κα-
θήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα τον Κανονισμό 1303/2013 και των εκτελεστικών τούτου 
κανονισμών νόμων και κανονιστικών πράξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει την παρέμ-
βαση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. C(2014) 10167 final/18-12-
2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπιν της αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου ο ο-
ποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. Περαιτέρω, ο Δικαιού-
χος συναινεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
της αίτησης χρηματοδότησής του και των αποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας ένστασής του (ενδικοφα-
νούς προσφυγής) μετά της διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας τους καθώς και 
οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νομοθεσία που διέπει την παρέμβαση των Διαρ-
θρωτικών Ταμείων και η οποία είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας 
που διέπει τη δράση και την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης των ενωσιακών και εθνικών πόρων. 

Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων εγγράφων στο ΠΣΚΕ καθορίζεται ρητά στο άρθρο 140 του 
Κανονισμού 1303/2013. 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

1. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζονται στην Πρόσκληση υποβολής αιτή-
σεων χρηματοδότησης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(www.ependyseis.gr/mis). 

2. Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του Ε-
ΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr.  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.pepkm.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.kepa-anem.gr/
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Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρι-
κό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαρι-
λάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail: pepkm@e-kepa.gr ή 
στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου"). 

mailto:pepkm@e-kepa.gr
http://www.kepa-anem.gr/
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΟΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:   ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:   ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ :   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ :  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 35 από 135 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01 : «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

 

«Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

Φόρμα Υποβολής 

Κωδικός πράξης: ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ 

Δικαιούχος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Είδος Επιχείρησης - Φορέα  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.Φ.Μ.  

Επωνυμία Δικαιούχου  

Επωνυμία Δικαιούχου (Αγγλικά)  

Διακριτικός Τίτλος Δικαιούχου  

Ημερομηνία έναρξης εργασιών επιχείρησης (Βάσει 

έναρξης από ΔΟΥ) 

 

Νομική Μορφή  

Δ.Ο.Υ.  

Αντικείμενο δραστηριότητας  

Είδος Βιβλίων  

Μέγεθος Επιχείρησης  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

Χώρα  

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ΧΧΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Οδός - Αριθμός  

Τοποθεσία  

Ταχ. Κωδικός  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ιστοχώρος (Website)  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) (αποκλειστικά της 

επιχείρησης ή του νόμιμου εκπροσώπου) 

 

  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δικαιούχος  

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

Υπεύθυνος Έργου  

Επώνυμο  

Όνομα  

Α.Φ.Μ.  
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χώρα  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Τοποθεσία  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  

Τηλέφωνο (Κινητό)  

e-mail  

  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δικαιούχος  

Είδος Προσώπου (Μετόχου)  

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία  

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Μέτοχος εκτός Ελλάδας  

Α.Φ.Μ. Μετόχου  

A.Δ.Τ./Διαβατήριο  

Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 

Χώρα  

Οδός - Αριθμός  

Πόλη  

Ταχ. Κωδικός  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

email  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου   

Νομικό Πρόσωπο ΕΚΤΟΣ Ελλάδος  

Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης   

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου   

V.A.T.   

Θέση Εταίρου ή Μετόχου στον Φορέα   
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4. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ) 

Δικαιούχος  

Κύριος Κ.Α.Δ.  

Κ.Α.Δ. Επένδυσης  

Κ.Α.Δ.  

Ημερομηνία Προσθήκης  

  

5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ.) 

  Συνολικός Κύκλος Εργασιών 

(€) 

Σύνολο Ενεργητικού (Σε 

€) 

Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)  

2017    

2018    

  

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ OFFSHORE) 

Ονοματεπώνυμο Μετόχου  

Offshore  

Χώρα  

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ./V.A.T Επιχείρησης  

Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης  

Αντικείμενο Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Θέση στην Επιχείρηση  

  

7. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συμπεριλαμβανομένων των offshore) 

Δικαιούχος  

Τύπος Σύνδεσης με Φορέα/Επιχείρηση  

Χώρα  

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ./V.A.T Επιχείρησης  

Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης  
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Αντικείμενο Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Θέση στην Επιχείρηση  

Περίοδος Αναφοράς  

Απασχολούμενοι(ΕΜΕ)  

Σύνολο Ενεργητικού  

Κύκλος Εργασιών  

 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση 
έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης, 
από 01.01.2018 και μετά 

 

Φορέας Χορήγησης ενίσχυσης   

Α.Φ.Μ. του Δικαιούχου  

Επωνυμία του Δικαιούχου  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης  

Ημ/νία Εγκριτικής Απόφασης  

Εγκριθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Καταβληθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Τρέχουσα Φάση Εξέλιξης του Έργου   

Ημ/νια Καταβολής τελευταίας χρηματοδότησης  

 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση 
έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης, 
από 01.01.2018 και μετά 

 

Φορέας Χορήγησης ενίσχυσης   

Α.Φ.Μ. του Δικαιούχου  

Επωνυμία του Δικαιούχου  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης  

Ημ/νία Εγκριτικής Απόφασης  

Εγκριθέν Ποσό Ενίσχυσης  
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Καταβληθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Τρέχουσα Φάση Εξέλιξης του Έργου   

Ημ/νια Καταβολής τελευταίας χρηματοδότησης  

 

10. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση 
έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης, 
από 01.01.2018 και μετά 

 

Φορέας Χορήγησης ενίσχυσης   

Α.Φ.Μ. του Δικαιούχου  

Επωνυμία του Δικαιούχου  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης  

Ημ/νία Εγκριτικής Απόφασης  

Εγκριθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Καταβληθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Τρέχουσα Φάση Εξέλιξης του Έργου   

Ημ/νια Καταβολής τελευταίας χρηματοδότησης  

 

11. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση 
έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης, 
από 01.01.2018 και μετά 

 

Φορέας Χορήγησης ενίσχυσης   

Α.Φ.Μ. του Δικαιούχου  

Επωνυμία του Δικαιούχου  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης  

Ημ/νία Εγκριτικής Απόφασης  

Εγκριθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Καταβληθέν Ποσό Ενίσχυσης  

Τρέχουσα Φάση Εξέλιξης του Έργου   

Ημ/νια Καταβολής τελευταίας χρηματοδότησης  
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12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Τίτλος Πράξης  

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)  

Είδος Επένδυσης  

  

13. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Δικαιούχος  

Δημοτική-Τοπική Κοινότητα ΧΧΧΧΧΧΧ/ΧΧΧΧΧΧ/ΧΧΧΧΧΧΧ / Π. Κεντρικής Μακεδονίας   

Τοποθεσία  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ.Κωδικός  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  

e-mail  

  

14. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

1.Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών 
κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

ΝΑΙ 

2. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες 
που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της  πρόσκλησης, της 
απόφασης ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 

ΝΑΙ 

3.Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. 

ΝΑΙ 

  

15. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

A/A  

Έχει εκδοθεί  

Αριθμός άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου 

(ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ) 

 

Εκδούσα Αρχή  

Ημερομηνία Έκδοσης  

Ημερομηνία Λήξης  

Αορίστου Χρόνου  

Παρατηρήσεις που αφορούν τις άδειες   
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16. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η επιχείρηση θα πρέπει να περιγράψει με σαφή, αναλυτικό και κατανοητό τρόπο το «πρόβλημα» ή το εν δυνάμει 

πλεονέκτημα που έχει και δεν αξιοποιεί και καλείται να επιλύσει με το προτεινόμενο σχέδιο μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας, πως προέκυψε και ποιες είναι οι επιπτώσεις που αυτό επιφέρει. Το συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει 

να συμφωνεί και με το σχετικό προσύμφωνο που θα επισυναφθεί στην αίτηση. 

 

17. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΔΙ-

ΩΝ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το πεδίο περιγράφεται πως το σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας θα επιλύσει το πρόβλημα της εταιρείας και 

τις απαιτούμενες εργασίες – έρευνες που θα γίνουν. Περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του σχεδίου 

μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί, καθώς και τα βασικά 

κομμάτια – στάδια - παραδοτέα. Το συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να συμφωνεί με το σχετικό προσύμφωνο που 

θα επισυναφθεί στην αίτηση. 

 

18. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η επιχείρηση περιγράφει και αιτιολογεί τον αναμενόμενο βαθμό καινοτομίας που μπορεί να επιτευχθεί με την 

μεταφορά τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την επίτευξη τουλάχιστον 

μιας από τις παρακάτω κατηγορίες καινοτομίας: 

Α. Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνι-

κές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότη-

τα προς τον χρήστη προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας).  

Β. Εισαγωγή στις λειτουργίες της επιχείρησης μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθό-

δου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα της διαδικα-

σίας θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής και διανομής.  

Περιγράφεται επίσης η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης από την εφαρμογή του σχεδίου μεταφοράς τεχνογνω-

σίας. Ο δικαιούχος παρουσιάζει πως η λύση του προβλήματος – εφαρμογή του σχεδίου μεταφοράς μπορεί να βοη-

θήσει την επιχείρηση του να το αξιοποιήσει εμπορικά. 

 

19. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ  

Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)  

ΧΩΡΑ  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ  
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Δ.Ο.Υ.  

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

ΧΩΡΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΧΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧΧΧΧ / ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΚ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

EMAIL  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  

e-mail  

 

20. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Σε αυτό το πεδίο περιγράφεται το ερευνητικό αντικείμενο του φορέα καινοτομίας και ειδικότερα του υπεύθυνου 

του ερευντικού φορέα καθώς και η συνάφεια αυτού με το σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

 

21. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικό Κόστος(€) 
Μη Επιλέξιμο 

Κόστος(€) 

Επιλέξιμο 

Κόστος(€) 

Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας     

 

… 
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22. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΕΦ ή/και την 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δη-
λώσει στον Πίνακα «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» του Έντυπου Υποβολής, επέχουν θέση κοινο-
ποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. 

2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμ-
φανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι δικαι-
ούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης 
χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την 
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 
3. Ο Δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο Πληροφορια-
κό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, 
παρέχει στην ΕΥΔ ΠΚΜ και στον ΕΦΕΠΑΕ και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συ-
γκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομέ-
νων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και α-
ποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση 
και ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξης του. Η νόμιμη επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦΕΠΑΕ και τα νομίμως εντε-
ταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανό-
νων οι οποίοι διέπουν την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΣΠΑ, διενεργείται για την εκπλή-
ρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας 
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα τον Κανονισμό 1303/2013 και 
των εκτελεστικών τούτου κανονισμών νόμων και κανονιστικών πράξεων της ενωσιακής και εθνι-
κής νομοθεσίας που διέπει την παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης. Τα προσωπι-
κά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπιν της αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου ο ο-
ποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. Περαιτέρω, ο 
Δικαιούχος συναινεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμά-
των αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής του και των αποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας 
ένστασής του (ενδικοφανούς προσφυγής) μετά της διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατω-
μένης αιτιολογίας τους, καθώς και οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νο-
μοθεσία που διέπει την παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων και η οποία είναι απαραίτητη 
στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει τη δράση και την άσκηση 
των καθηκόντων διαχείρισης των ενωσιακών και εθνικών πόρων. Η χρονική διάρκεια τήρησης των 
υποβαλλόμενων εγγράφων στο ΠΣΚΕ καθορίζεται ρητά στο άρθρο 140 του Κανονισμού 
1303/2013. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 

 

23. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Αρχείο Μέγεθος Περιγραφή Σχόλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΟΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Άρθρο 1  Επιχείρηση  

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές 

επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις 

προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.   

Άρθρο 2  Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 

 1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατ. ευρώ.  

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.  

Άρθρο 3  Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 

απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

 1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη 

επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της 

παραγράφου 3. 

 2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 

συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: 

μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης). Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το 

όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες 

κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, 

συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:  

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού 

κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business 

angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·  
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β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·  

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·  

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους 

από 5 000 κατοίκους.  

3.«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις 

ακόλουθες σχέσεις:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 

επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 26.6.2014 L 187/70 Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης EL  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 

που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει 

κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν 

υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης 

οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή 

περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας 

φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον 

ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. Ως «όμορη 

αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής 

αγοράς. 

4.Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου 

της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από 

κοινού.  

5.Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η 

διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση 

δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, 

σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. 
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Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις. 

 Άρθρο 4   Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών και 

περίοδος αναφοράς  

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των 

χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των 

λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.  

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση 

βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια 

της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω 

ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.  

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, 

τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  

Άρθρο 5 Ο αριθμός απασχολουμένων  

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 

δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη 

επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν 

ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι 

εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων 

περιλαμβάνονται: 

α) οι μισθωτοί  

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται 

με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 26.6.2014 L 187/71 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης EL  

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες  

δ)οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 

οφέλη από την επιχείρηση.  

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο 

σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό 

απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.  

Άρθρο 6  Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 
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 1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της 

επιχείρησης.  

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός 

των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους 

λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται 

και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη 

επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία 

συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου 

(το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται 

υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο 

εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς 

βάσει ενοποίησης.  

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα 

εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με 

αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης. Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία 

τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες 

βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 

δεύτερο εδάφιο.  

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 

συνδέονται μαζί της. 26.6.2014 L 187/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία: ………………………………………………………………… 

Διεύθυνση έδρας: ………………………………………………………………… 

ΑΦΜ ή VAT: ………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών 

(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση): 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Τύπος της επιχείρησης 

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση/εις στην/στις οποία/ες υπάγεται η αιτούσα: 

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 

παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της 

επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η 
δήλωση χωρίς παραρτήματα. 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτημα Α (και τα τυχόν συμπληρωματικά 
δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και 
το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον 

πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

Συνδεδεμένη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα Β 

(και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια 
να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των 
υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που 
παρατίθεται παρακάτω 

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014 σχετικά με 

τον ορισμό των ΜΜΕ. 

Περίοδος αναφοράς (*): 

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

 
  

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση 
 (**) σε χιλιάδες ευρώ 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (2017) υπάρχει μεταβολή των 
στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή του μεγέθους της αιτούσας επιχείρησης 

(πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση); 

Όχι 

Ναι [να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (1)] 

Υπογραφή 

Όνομα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:  

....................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης, καθώς και των 
ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή. 

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία) 

Υπογραφή: _______ 

 (1) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και 
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και εν-
δεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) 

Περίοδος αναφοράς (2):  

 

 Αριθμός 
απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος  
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισμού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας 
επιχείρησης ή των 
ενοποιημένων λογαριασμών 
(μεταφορά από τον πίνακα Β(1) 
του παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 
στοιχεία (2) όλων των 
(ενδεχομένων) συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων (μεταφορά από 
τον πίνακα Α του παραρτήματος 
Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων 
των (ενδεχομένων) 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
που δεν περιλαμβάνονται βάσει 
ενοποίησης στη γραμμή 
[μεταφορά από τον πίνακα Β(2) 
του παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο (4)      

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, 
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον 
υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της 
δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για 
κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν 
περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού 
«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό 
πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισμού  (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που 
πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή 
έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη 
γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της 
δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία:………………………………………………………………… 

Διεύθυνση έδρας: ………………………………………………………………… 

ΑΦΜ ή VAT: ………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (Πρόεδρος, Γενικός 

Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση): 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς:  

 Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Σύνολο ισολογισμού 
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα 
στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν 
επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη 
βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (1). Εάν χρειάζεται, 
πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
βάσει ενοποίησης.  

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (2) που κατέχει η επιχείρηση που 
συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται 
η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 
αντικείμενο του παρόντος δελτίου: 
.........................................................................................................................................................
........................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (2) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που 
αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή 
στη συνδεδεμένη επιχείρηση): 

.........................................................................................................................................................

........................................................................... 

β) Να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα και να συμπεριληφθεί στα 
ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ 
αναλογία υπολογισμού μεταφέρονται παρακάτω: 

«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

Ποσοστό: ... Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού (*) 

Αποτελέσματα κατ’    
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αναλογία 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(2) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το 
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην 
ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 
εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 
      Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή 
περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης 
επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 
       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον 
υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ 
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας 
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1). 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να 
συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β (1) 

 Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο ισολογισμού 
(**) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο 
αριθμός τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων 
με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη 
γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 
εταιρικής έδρας 

Αριθμός 
μητρώου ή 

ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και 
τίτλος του ή των 

βασικών 
διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης 
επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής 
σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω 
άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και 
να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο 
ισολογισμού (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη 
γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της 
δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον 
πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία: ………………………………………………………………… 

Διεύθυνση έδρας: ………………………………………………………………… 

ΑΦΜ ή VAT: ………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (Πρόεδρος, Γενικός 
Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση): 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 2018 

 Αριθμός 
απασχολουμένων(ΕΜ

Ε) 

Κύκλος εργασιών 
(*) 

Σύνολο ισολογισμού (*) 

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον 
υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ 
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας 
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1). 
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της 

αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς 

να προστίθενται στο παράρτημα Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  10.52       Παραγωγή παγωτών 

    10.52.1     Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

      10.52.10   Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

    10.52.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγω-
τών 

      10.52.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών 

      10.61.24   Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας 

        10.61.24.01 Παραγωγή ζύμης σφολιάτας 

      10.62.12   
Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορ-
φή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων 

10.7         Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

  10.71       Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

    10.71.1     Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

      10.71.11   Παραγωγή φρέσκου ψωμιού 

        10.71.11.01 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

        10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο 

        10.71.11.03 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα 

      10.71.12   Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

    10.71.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

      10.71.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατε-
ψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

  10.72       
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής 

    10.72.1     
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

      10.72.11   
Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρό-
μοιων φρυγανισμένων προϊόντων 

      10.72.12   
Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκο-
φρών) και γκοφρετών 

        10.72.12.01 Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών 

        10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων 

      10.72.19   Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας 

        10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών 

        10.72.19.02 Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

    10.72.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξι-
μαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυ-
κισμάτων 

      10.72.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και 
μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

  10.73       
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων α-
λευρωδών προϊόντων 

    10.73.1     
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρό-
μοιων αλευρωδών προϊόντων 

      10.73.11   
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων 
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      10.73.12   Παραγωγή κουσκούς 

    10.73.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρο-
νιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων 

      10.73.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, 
ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

        10.73.99.01 Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά 

    10.82.1     
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βού-
τυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη 

      10.82.11   Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη 

      10.82.12   Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου 

      10.82.13   
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκα-
ντικής ύλης 

      10.82.14   
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντι-
κής ύλης 

      10.82.21   
Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν 
κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην 

      10.82.22   
Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν 
κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην 

      10.82.23   
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα) 

        10.82.23.01 Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων 

        10.82.23.02 Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών 

      10.83.14   
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευα-
σμάτων τσαγιού ή μάτε 

      10.83.15   Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

      10.84.12   
Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευ-
ριού και χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη 

        10.84.12.01 Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών 

    10.84.3     Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα 

      10.84.30   Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα 

        10.84.30.01 Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο) 

  10.85       Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

    10.85.1     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

      10.85.11   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέα-
τος ή το αίμα 

      10.85.12   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και 
τα μαλάκια 

      10.85.13   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά 

      10.85.14   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά 

      10.85.19   
Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατε-
ψυγμένη πίτσα) 

    10.85.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων και φαγητών 

      10.85.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμά-
των και φαγητών 

  10.86       
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 

    10.86.1     
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτη-
τικών τροφών 

      10.86.10   
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 
τροφών 

        10.86.10.01 Παραγωγή παιδικών τροφών 

        10.86.10.02 Παραγωγή τροφών για διαβητικούς 

    10.86.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογε-

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 65 από 135 

 

 

νοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

      10.86.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημέ-
νων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

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

    10.89.1     
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

      10.89.11   Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους 

      10.89.12   
Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· 
αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού 

      10.89.13   
Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, 
νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 

        10.89.13.01 Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών 

        10.89.13.02 Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ 

      10.89.14   Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

      10.89.15   
Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και 
πηκτικών παραγόντων 

      10.89.19   Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

    10.89.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

      10.89.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊό-
ντων διατροφής π.δ.κ.α. 

10.9         Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

  10.91       
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφο-
νται σε αγροκτήματα 

    10.91.1     
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 

      10.91.10   
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτή-
ματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 

        10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών 

    10.91.2     Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

      10.91.20   Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

    10.91.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωο-
τροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

      10.91.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για 
ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

  10.92       Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

    10.92.1     Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς 

      10.92.10   Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς 

    10.92.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφί-
μων για ζώα συντροφιάς 

      10.92.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για 
ζώα συντροφιάς 

  11.01       Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

    11.01.1     Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

      11.01.10   Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

    11.01.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοο-
λούχων ποτών 

      11.01.99   Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών 

        11.01.99.01 Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων 

  11.04       
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμω-
ση 

    11.04.1     
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά 
σταφύλια 
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      11.04.10   Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 

    11.04.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 

      11.04.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη απο-
σταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 

  11.05       Ζυθοποιία 

    11.05.1     Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας 

      11.05.10   Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας 

    11.05.2     Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης 

      11.05.20   Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης 

    11.05.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας 

      11.05.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας 

  11.07       
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών 

    11.07.1     Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών 

      11.07.11   
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή 
αρωματισθεί 

      11.07.19   Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών 

        11.07.19.01 Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών 

    11.07.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλι-
κών νερών και αναψυκτικών 

      11.07.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νε-
ρών και αναψυκτικών 

        11.07.99.01 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών 

    13.10.1     Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης) 

      13.10.10   Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης) 

    13.10.2     Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, προπαρασκευασμένων για κλώση 

      13.10.21   Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου 

      13.10.22   
Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών 
και των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου 

      13.10.23   Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες 

      13.10.24   
Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών, λαναρισμένων ή 
χτενισμένων 

      13.10.25   Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου 

      13.10.26   
Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι, την κάννα-
βη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων 

      13.10.29   
Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποι-
ημένων 

    13.10.4     Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού 

      13.10.40   Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού 

    13.10.5     
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· 
νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες 

      13.10.50   
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημά-
των από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες 

    13.10.6     Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο από βαμβάκι 

      13.10.61   Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο) 

      13.10.62   Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο 

    13.10.7     
Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (πε-
ριλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· 
νημάτων από χαρτί 

      13.10.71   Παραγωγή νημάτων από λινάρι 

      13.10.72   
Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από 
το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από 
άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί 
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    13.10.9     
Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφα-
ντικών νημάτων και κλωστών 

      13.10.91   Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες 

      13.10.92   Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού 

        13.10.92.01 Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών) 

      13.10.93   Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών 

    13.20.1     
Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες 
εκτός του βαμβακιού 

      13.20.11   Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού 

      13.20.12   
Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόι-
νες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες 

      13.20.13   Ύφανση υφασμάτων από λινάρι 

      13.20.14   
Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το 
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη 
και ραμί) 

      13.20.19   
Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφασμάτων από νήματα 
χαρτιού 

    13.20.2     Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 

      13.20.20   Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 

    13.20.4     
Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορ-
φής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων 

      13.20.42   
Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων 
υφαντών θηλειωτών υφασμάτων (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι 

      13.20.46   
Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες 
ίνες 

      13.30.14   
Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβά-
νονται και τα ενδύματα) 

      13.30.19   
Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφα-
ντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) 

        13.30.19.01 Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα 

        13.30.19.02 Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων 

        13.30.19.03 Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων 

        13.30.19.04 Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

        13.30.19.05 Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

  13.92       
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από εν-
δύματα 

    13.92.1     Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό 

      13.92.11   
Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, εκτός από ηλεκτρικές 
κουβέρτες 

      13.92.12   Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών 

      13.92.13   Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού 

      13.92.14   Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας 

      13.92.15   
Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για εσωτερικούς χώρους· 
γύρων (ποδιών) κουρτινών ή κρεβατιών 

        13.92.15.01 Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη 

      13.92.16   
Κατασκευή άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α., συνόλων υφαντών υφασμάτων και 
νημάτων που προορίζονται για κουβέρτες, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη 

        13.92.16.01 Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών 

    13.92.2     Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας 

      13.92.21   
Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊό-
ντων 

        13.92.21.01 Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών 

        13.92.21.02 Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες 
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      13.92.22   

Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ), εξωτερι-
κών προπετασμάτων (τεντών) και σκίαστρων· ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή 
για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης (περιλαμβά-
νονται τα φουσκωτά στρώματα) 

        13.92.22.01 Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων 

        13.92.22.02 Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών 

      13.92.23   
Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξί-
πτωτα) και στροφόπτωτων· κατασκευή εξαρτημάτων αυτών 

      13.92.24   

Κατασκευή παπλωμάτων, στρωμάτων, μαξιλαριών, παραγεμισμένων χαμηλών 
καθισμάτων (πουφ), προσκεφαλιών, υπνόσακων, που φέρουν ελατήρια ή είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περι-
λαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες 

        13.92.24.01 Κατασκευή παπλωμάτων 

      13.92.29   
Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται υφάσματα 
για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσμα-
τα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα) 

        13.92.29.01 Κατασκευή σημαιών και λαβάρων 

        13.92.29.02 Παραγωγή πανιών καθαρισμού 

    13.92.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων 
υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα 

      13.92.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφα-
ντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα 

        13.92.99.01 Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν 

        13.92.99.02 Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού φασόν 

  13.93       Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

    13.93.1     Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

      13.93.11   Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, με κόμπους 

      13.93.12   
Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, υφασμένων, όχι 
θυσανωτών ούτε φλοκωτών 

      13.93.13   Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, θυσανωτών 

      13.93.19   
Κατασκευή άλλων χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου [(συμπεριλαμβά-
νονται τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)] 

        13.93.19.01 Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών 

    13.93.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών 
και κιλιμιών 

      13.93.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλι-
μιών 

  13.94       Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

    13.94.1     
Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, εκτός από υπο-
λείμματα 

      13.94.11   
Κατασκευή σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες 
υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών 

        13.94.11.01 Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και παρόμοιων ειδών 

        13.94.11.02 Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη 

      13.94.12   
Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμων δι-
χτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α. 

        13.94.12.01 Κατασκευή αρτανών από σχοινιά 

    13.94.2     
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδί-
ων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά 

      13.94.20   
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και 
φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά 

    13.94.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδο-
νιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

      13.94.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, 
σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 
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  13.95       
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα 
είδη, εκτός από τα ενδύματα 

    13.95.1     
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 
εκτός από τα ενδύματα 

      13.95.10   
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός 
από τα ενδύματα 

    13.95.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφα-
σμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύ-
ματα 

      13.95.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων 
ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα 

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

    13.99.1     
Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων και λωρίδων 
υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία 
"αλυσιδίτσα" 

      13.99.11   
Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα οποία δεν περιλαμ-
βάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα· δαντελών σε τόπια, σε ταινίες 
ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 

      13.99.12   Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 

      13.99.13   Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου 

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης 

14.1         Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα 

  14.11       Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

    14.11.1     Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 

      14.11.10   Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 

    14.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμά-
τινων ενδυμάτων 

      14.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων εν-
δυμάτων 

  14.12       Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

    14.12.1     Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας 

      14.12.11   
Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση 

      14.12.12   
Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντε-
λονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική και βιομηχανική 
χρήση 

    14.12.2     Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας 

      14.12.21   
Κατασκευή γυναικείων συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση 

      14.12.22   
Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντε-
λονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση 

    14.12.3     Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας 

      14.12.30   Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας 

        14.12.30.01 Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων ειδών 

        14.12.30.02 
Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών 
στολών) 

    14.12.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμά-
των εργασίας 

      14.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων ερ-
γασίας 

  14.13       Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

    14.13.1     Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ 

      14.13.11   
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και 
παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια 
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      14.13.12   
Κατασκευή κοστουμιών, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, παντελονιών, φορμών 
με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς, πλεκτών ή κρο-
σέ, για άνδρες ή αγόρια 

      14.13.13   
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ και παρόμοιων ει-
δών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.13.14   

Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, φορεμάτων, 
φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), παντελονιών, φορμών με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο (βερμούδων) και 
παντελονιών κοντών (σορτς), πλεκτών ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια 

    14.13.2     Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες και αγόρια 

      14.13.21   
Κατασκευή παλτών, αδιάβροχων, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντια-
νεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, 
για άνδρες ή αγόρια 

      14.13.22   
Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια 

      14.13.23   
Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια 

      14.13.24   
Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το 
γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή 
αγόρια 

    14.13.3     Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες και κορίτσια 

      14.13.31   
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντια-
νεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, 
για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.13.32   
Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.13.33   
Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.13.34   
Κατασκευή φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), από υφα-
ντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.13.35   
Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το 
γόνατο (βερμούδων) και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, 
για γυναίκες ή κορίτσια 

    14.13.4     
Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων 
ειδών 

      14.13.40   Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων ειδών 

    14.13.5     Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

      14.13.50   Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

        14.13.50.01 Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων 

        14.13.50.02 Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων 

    14.13.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερι-
κών ενδυμάτων 

      14.13.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών εν-
δυμάτων 

        14.13.99.01 
Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα που απασχολεί από τρεις 
και πάνω ραφτεργάτες 

        14.13.99.02 
Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο 
ραφτεργάτες 

        14.13.99.03 
Κατασκευή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, από 
μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών 

        14.13.99.04 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με εργαστήριο 

        14.13.99.05 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, χωρίς εργαστήριο (οικοτεχνία) 

        14.13.99.06 
Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, από 
μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών 

        14.13.99.07 Κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων φασόν 

  14.14       Κατασκευή εσωρούχων 

    14.14.1     Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και κροσέ 

      14.14.11   Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή κροσέ 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 71 από 135 

 

 

      14.14.12   
Κατασκευή σλιπ, σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών και 
παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια 

      14.14.13   
Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια 

      14.14.14   
Κατασκευή σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, ρο-
μπών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναί-
κες ή κορίτσια 

    14.14.2     Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ 

      14.14.21   
Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια 

      14.14.22   
Κατασκευή φανελακιών, σλιπ και άλλων σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρ-
νουζιών, ρομπών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή 
αγόρια 

      14.14.23   
Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι 
πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια 

      14.14.24   
Κατασκευή φανελακιών κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφοριών, κιλοτών, 
νυχτικών, πιτζαμών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια 

      14.14.25   
Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδων, τιρα-
ντών, καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και των μερών τους, είτε πλεκτών ή 
κροσέ, είτε όχι 

    14.14.3     Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ 

      14.14.30   Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ 

    14.14.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσω-
ρούχων 

      14.14.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων 

  14.19       Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

    14.19.1     
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, αθλητικών και άλλων ενδυμάτων, ε-
ξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους, πλεκτών ή κροσέ 

      14.19.11   Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ 

        14.19.11.01 Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ 

      14.19.12   
Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλων εν-
δυμάτων, πλεκτών ή κροσέ 

      14.19.13   
Κατασκευή ειδών γαντοποιίας (κοινών γαντιών, γαντιών που αφήνουν γυμνές τις 
άκρες των δακτύλων και των γαντιών χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν 
υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτών ή κροσέ 

      14.19.19   
Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών ενδυμάτων ή εξαρ-
τημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ 

    14.19.2     
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων 
ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ 

      14.19.21   
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, 
που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ 

        14.19.21.01 Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών ή κροσέ 

      14.19.22   
Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, μαγιό κολύμβησης· 
άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ 

      14.19.23   
Κατασκευή μαντιλιών και μαντιλακιών τσέπης, σαλιών, εσαρπών, βέλων, γραβα-
τών, γαντιών και άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή ε-
ξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α. 

        14.19.23.01 Κατασκευή γραβατών 

        14.19.23.02 Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών 

        14.19.23.03 Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και παρόμοιων ειδών 

    14.19.3     
Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων από πίλημα 
(τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων από επιχρισμένες υφαντι-
κές ύλες 

      14.19.31   
Κατασκευή εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα, εκτός 
από τα αθλητικά γάντια 

        14.19.31.01 Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη 
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      14.19.32   
Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα, ενδυμά-
των από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες 

    14.19.4     Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής 

      14.19.41   
Κατασκευή τύπων καπέλων, κύριων μερών καπέλων και κουκούλων από πίλημα 
(τσόχα) · δίσκων και κυλίνδρων για καπέλα από πίλημα· πατρόν για καπέλα, 
πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη 

      14.19.42   

Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από πίλημα (τσόχα) ή 
πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλε-
κτών ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· διχτυών και φιλέ-
δων, για τα μαλλιά 

        14.19.42.01 Κατασκευή γυναικείων καπέλων 

      14.19.43   

Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από καλύμματα κεφαλής από κα-
ουτσούκ ή πλαστικό, καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων κεφαλής 
από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας, εσωτερικών επενδύσεων (φο-
δρών), καλυμμάτων, σκελετών, γείσων και υποσιάγωνων, για την πιλοποιία 

    14.19.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμά-
των και εξαρτημάτων ένδυσης 

      14.19.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης 

14.2         Κατασκευή γούνινων ειδών 

  14.20       Κατασκευή γούνινων ειδών 

    14.20.1     
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από 
γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής) 

      14.20.10   
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνό-
δερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής) 

        14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή 

    14.20.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνι-
νων ειδών 

      14.20.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών 

        14.20.99.01 
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, 
για λογαριασμό επιτηδευματιών εσωτερικού 

        14.20.99.02 
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, 
για λογαριασμό επιτηδευματιών εξωτερικού 

        14.20.99.03 
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, 
για λογαριασμό μη επιτηδευματιών 

14.3         Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

  14.31       Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

    14.31.1     
Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών 
καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ 

      14.31.10   
Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλ-
τσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ 

    14.31.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών 
καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ 

      14.31.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσο-
ποιίας πλεκτών ή κροσέ 

  14.39       Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

    14.39.1     
Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων 
ειδών, πλεκτών ή κροσέ 

      14.39.10   
Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, 
πλεκτών ή κροσέ 

        14.39.10.01 Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη 

    14.39.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

      14.39.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών 
ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.2         Κατασκευή υποδημάτων 
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  15.20       Κατασκευή υποδημάτων 

    15.20.1     
Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των προστατευτικών και 
ορθοπεδικών υποδημάτων 

      15.20.11   
Κατασκευή αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη 
από καουτσούκ ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό 
μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

      15.20.12   
Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ 
ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα 

      15.20.13   
Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδη-
μάτων, υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα 
των δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών υποδημάτων 

      15.20.14   
Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητι-
κών υποδημάτων 

    15.20.2     Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων 

      15.20.21   
Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, 
προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων 

      15.20.29   
Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός υποδημάτων του σκι και μπο-
τών του πατινάζ 

    15.20.3     Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α. 

      15.20.31   
Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κά-
λυμμα των δακτύλων από μέταλλο 

      15.20.32   
Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, διαφόρων ειδικών υποδημάτων και άλλων 
υποδημάτων π.δ.κ.α. 

        15.20.32.01 Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών κλπ 

        15.20.32.02 
Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από 
μονάδα που απασχολεί άνω των 12 εργατών 

        15.20.32.03 
Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από 
μονάδα που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες 

    15.20.4     
Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμά-
των, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνή-
μης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους 

      15.20.40   
Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υπο-
φτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοι-
ων ειδών και των μερών τους 

        15.20.40.01 Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας 

        15.20.40.02 Κατασκευή σολών υποδημάτων 

        15.20.40.03 Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη, εκτός ξύλινων 

        15.20.40.04 Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί άνω των δύο εργατών 

        15.20.40.05 Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες 

    15.20.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδη-
μάτων 

      15.20.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων 

  20.11       Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

    20.11.1     Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

      20.11.11   Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου 

        20.11.11.01 Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων 

        20.11.11.02 Παραγωγή οξυγόνου 

      20.11.12   
Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων 
μη μεταλλικών στοιχείων 

      20.11.13   Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα 

        20.11.13.01 Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς 

    20.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομη-
χανικών αερίων 

      20.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών 
αερίων 
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  20.12       Παραγωγή χρωστικών υλών 

    20.12.1     Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων 

      20.12.11   Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· οξείδιων του τιτάνιου 

      20.12.12   
Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του μαγγάνιου, του μολύβδου 
και του χαλκού 

      20.12.19   Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων 

    20.12.2     
Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών και των παρά-
γωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α. 

      20.12.21   

Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε αυτές· οργανικών συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρω-
στικών λακών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές 

      20.12.22   
Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· ταννινών και των αλά-
των, αιθέρων, εστέρων και άλλων παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης 

      20.12.23   
Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· δεψικών ανόργανων προ-
ϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για την 
προεργασία της δέψης 

      20.12.24   
Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων προϊόντων που χρησιμοποιού-
νται ως φωτοφόρα 

    20.12.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμά-
των και χρωστικών υλών 

      20.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και 
χρωστικών υλών 

  20.13       Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

    20.13.1     
Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου 
ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων 

      20.13.11   Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των ενώσεων τους 

      20.13.12   Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των ενώσεων τους 

      20.13.13   
Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και ενώσεων τους· κραμά-
των, διασπορών, κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα 
στοιχεία, ισότοπων ή ενώσεων 

      20.13.14   
Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για 
πυρηνικούς αντιδραστήρες 

    20.13.2     Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και ενώσεων 

      20.13.21   Παραγωγή μεταλλοειδών 

      20.13.22   Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων 

      20.13.23   
Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων σπανίων γαιών, 
σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου 

      20.13.24   
Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού πεντοξείδιου· άλλων 
ανόργανων οξέων· διοξείδιου του πυρίτιου και του θείου 

      20.13.25   
Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης και υδροξυλαμί-
νης και ανόργανων αλάτων τους 

    20.13.3     
Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, χλωρικών και υ-
περχλωρικών 

      20.13.31   Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων 

      20.13.32   Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών 

    20.13.4     
Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, φωσφορικών και αν-
θρακικών αλάτων 

      20.13.41   Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων 

      20.13.42   
Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών, πολυφωσφορικών αλάτων 
και νιτρικών αλάτων (εκτός του κάλιου) 

      20.13.43   Παραγωγή ανθρακικών αλάτων 

    20.13.5     Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων 

      20.13.51   
Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδών πο-
λύτιμων μετάλλων 
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      20.13.52   
Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμέ-
νου νερού· αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων 

    20.13.6     Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών 

      20.13.61   
Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους (συμπεριλαμβανομένου του 
βαρέως ύδατος) 

      20.13.62   
Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων· κροτι-
κών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· 
υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων 

      20.13.63   Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου 

      20.13.64   
Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων, αζωτιδίων, πυριτιδίων 
και βοριδίων 

      20.13.65   Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή σκάνδιου 

      20.13.66   
Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρή-
μνιση, καθώς και του κολλοειδούς 

      20.13.67   Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών 

      20.13.68   
Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή ανασχηματισμένων 
πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, ακατέργαστων 

    20.13.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
βασικών ανόργανων χημικών ουσιών 

      20.13.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών 
ανόργανων χημικών ουσιών 

    20.14.2     
Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και των αλογονωμέ-
νων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους· 
βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών 

      20.14.21   Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών 

      20.14.22   Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών 

      20.14.23   Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους 

      20.14.24   Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από φαινόλες 

    20.14.3     
Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· καρβοξυλι-
κών οξέων και των παραγώγων τους 

      20.14.31   
Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· όξινων λαδιών από 
εξευγενισμό 

      20.14.32   
Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων 
τους 

      20.14.33   
Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερ-
πενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους 

      20.14.34   
Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθε-
τη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και 
τα άλατά του 

    20.14.4     Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες 

      20.14.41   Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα 

      20.14.42   
Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη λυσίνη και το γλουτα-
μινικό οξύ 

      20.14.43   
Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και με νιτρική ομάδα· 
παραγώγων τους 

      20.14.44   Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες 

    20.14.5     
Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώ-
σεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α. 

      20.14.51   Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων 

      20.14.52   
Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών οξέων και των αλάτων 
τους 

      20.14.53   

Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή εστέρων άλλων ανόργα-
νων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων 
τους· και των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων πα-
ραγώγων τους 

    20.14.6     
Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και 
ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων 
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      20.14.61   Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες 

      20.14.62   Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες 

      20.14.63   
Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακε-
ταλών και των παραγώγων τους 

      20.14.64   Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α. 

        20.14.64.01 Παραγωγή τυρομαγιάς 

      20.14.71   Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης 

        20.14.71.01 Παραγωγή προϊόντων ρητίνης 

      20.14.73   
Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη σε 
υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα 

      20.14.74   
Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με αποκτημένο αλκοολικό 
τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο 

      20.14.75   
Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων μετουσιωμένων, οποιουδήπο-
τε τίτλου 

    20.14.8     
Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού 
εκτός από το ταλλέλαιο 

      20.14.80   
Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός 
από το ταλλέλαιο 

    20.14.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

      20.14.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανι-
κών βασικών χημικών ουσιών 

  20.15       Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

    20.15.1     Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας 

      20.15.10   Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας 

    20.15.2     Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων 

      20.15.20   Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων 

    20.15.3     Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 

      20.15.31   Παραγωγή ουρίας 

      20.15.32   Παραγωγή θειικού αμμώνιου 

      20.15.33   Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου 

      20.15.34   
Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου και νιτρικού αμμώ-
νιου 

      20.15.35   
Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων 
ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες 

      20.15.39   Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων 

    20.15.4     Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 

      20.15.41   Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων 

      20.15.49   Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων 

    20.15.5     Παραγωγή καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 

      20.15.51   Παραγωγή χλωριούχου κάλιου 

      20.15.52   Παραγωγή θειικού κάλιου 

      20.15.59   Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων 

    20.15.6     Παραγωγή νιτρικού νάτριου 

      20.15.60   Παραγωγή νιτρικού νάτριου 

    20.15.7     Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α. 

      20.15.71   
Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο 
και κάλιο 

      20.15.72   
Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου (διαμμωνικού φωσφορικού 
άλατος) 

      20.15.73   Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος 

      20.15.74   
Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφο-
ρο 

      20.15.75   Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κά-
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λιο 

      20.15.76   Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου 

      20.15.79   
Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρε-
πτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α. 

    20.15.8     Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 

      20.15.80   Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 

    20.15.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπα-
σμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

      20.15.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων 

  20.16       Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

    20.16.1     Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.10   Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές 

    20.16.2     Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.20   Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές 

    20.16.3     
Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.30   
Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων ολεφι-
νών, σε πρωτογενείς μορφές 

        20.16.30.01 Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC) 

    20.16.4     

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων 
σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, 
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορ-
φές 

      20.16.40   
Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων σε πρω-
τογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων 
αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές 

    20.16.5     Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλακτών 

      20.16.51   
Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς 
μορφές 

      20.16.52   
Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του 
βινύλιου, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.53   Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.54   Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.55   Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.56   
Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και πολυουρεθανών, σε 
πρωτογενείς μορφές 

      20.16.57   Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.59   Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α. 

    20.16.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστι-
κών σε πρωτογενείς μορφές 

      20.16.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε 
πρωτογενείς μορφές 

  20.17       
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρω-
τογενείς μορφές 

    20.17.1     Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

      20.17.10   Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

        20.17.10.01 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 

    20.17.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετι-
κού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

      20.17.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελα-
στικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

20.3         
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 
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  20.30       
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

    20.30.1     Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή 

      20.30.11   
Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του 
βινύλιου, σε υδατώδες μέσο 

      20.30.12   
Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή 
πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλυμάτων 

    20.30.2     
Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών προϊόντων· 
καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής μελάνης 

      20.30.21   
Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμά-
των, υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών 
λούστρων και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού 

      20.30.22   Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· παρασκευασμένων ξηραντικών 

      20.30.23   
Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρω-
μάτων αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών 

      20.30.24   Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης 

    20.30.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμά-
των, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και 
μαστιχών 

      20.30.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερ-
νικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών 

20.4         
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρι-
σμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπι-
σμού 

  20.41       
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρι-
σμού και στίλβωσης 

    20.41.1     Παραγωγή γλυκερίνης 

      20.41.10   Παραγωγή γλυκερίνης 

    20.41.2     Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι 

      20.41.20   Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι 

    20.41.3     Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού 

      20.41.31   

Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρα-
σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού, βατών, πιλημάτων 
(τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων, εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμ-
μένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά 

        20.41.31.01 Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας 

      20.41.32   Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης 

    20.41.4     Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

      20.41.41   Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων 

        20.41.41.01 Παραγωγή μοσχολίβανου 

      20.41.42   Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών 

      20.41.43   
Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, 
αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο 

        20.41.43.01 Παραγωγή βαφών υποδημάτων 

        20.41.43.02 Παραγωγή παρκετίνης 

      20.41.44   Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού 

    20.41.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπου-
νιού και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

      20.41.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και 
απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

  20.42       Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

    20.42.1     Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

      20.42.11   Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών 

      20.42.12   Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 79 από 135 

 

 

      20.42.13   Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών 

      20.42.14   
Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλ-
λωπισμό 

      20.42.15   
Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-up) ή φροντίδας του 
δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α. 

      20.42.16   
Παραγωγή σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα 
(περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών 

      20.42.17   Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α. 

      20.42.18   
Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συ-
μπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)· οδοντικού νήματος 

      20.42.19   
Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το 
σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων αρωμάτων, καλλυντικών ή πα-
ρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α. 

    20.42.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμά-
των και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

      20.42.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

  20.52       Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

    20.52.1     Παραγωγή κολλών 

      20.52.10   Παραγωγή κολλών 

        20.52.10.01 Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών 

        20.52.10.02 Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών 

    20.52.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών 

      20.52.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών 

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

    20.59.1     
Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· 
χημικών παρασκευασμάτων και αμιγών προϊόντων για φωτογραφική 
χρήση 

      20.59.11   
Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαι-
σθητοποιημένων μη εκτεθειμένων· φωτογραφικού χαρτιού 

      20.59.12   
Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφικές χρήσεις· χη-
μικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α. 

    20.59.2     
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· 
μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων 

      20.59.20   
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώ-
σιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων 

        20.59.20.01 Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου 

    20.59.3     Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών 

      20.59.30   Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών 

    20.59.4     
Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών· αντιψυκτι-
κών παρασκευασμάτων 

      20.59.41   Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων 

      20.59.42   
Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών για ορυκτέλαια 
και παρόμοια προϊόντα 

      20.59.43   
Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και 
παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών 

      20.59.51   
Παραγωγή πεπτονών, άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των παραγώγων τους 
π.δ.κ.α.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος 

      20.59.52   

Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευα-
σμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και 
γομώσεων για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδρα-
στηρίων π.δ.κ.α. 

        20.59.52.01 Παραγωγή πλαστελίνης 

      20.59.53   
Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων που έχουν υποστεί 
χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική 
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      20.59.55   
Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορέων βαφής που επιταχύ-
νουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοιων προϊόντων 

      20.59.56   

Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων· παρασκευασμένων 
επιταχυντών βουλκανισμού· πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων 
για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.· μεικτού αλκυ-
λοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α. 

      20.59.57   Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου 

      20.59.59   Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        20.59.59.01 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες 

        20.59.59.02 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) 

    20.59.6     
Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των 
γαλακτοαλβουμινών 

      20.59.60   
Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλα-
κτοαλβουμινών 

    20.59.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

      20.59.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. 

22         
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστι-
κές ύλες 

22.1         Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

  22.11       
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από 
καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) από καουτσούκ 

    22.11.1     
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων 
(αεροθαλάμων) 

      22.11.11   
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, 
από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα 

      22.11.12   
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, 
από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα 

      22.11.13   
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, 
από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αε-
ροσκάφη 

      22.11.14   
Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ 

      22.11.15   
Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), συμπαγών ή ημισυμπαγών 
(κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων), εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων 
επισώτρων και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων, από καουτσούκ 

      22.11.16   
Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση επισώτρων (ελαστι-
κών οχημάτων) 

    22.11.2     
Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιε-
σμένο αέρα, από καουτσούκ 

      22.11.20   
Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο 
αέρα, από καουτσούκ 

    22.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστι-
κών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· 
αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ 

      22.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επι-
σώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ 

  22.19       Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

    22.19.1     
Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, 
φύλλα ή λωρίδες 

      22.19.10   
Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή 
λωρίδες 

    22.19.2     Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμέ-
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νου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, 
φύλλα, λωρίδες, ράβδους και καθορισμένες μορφές 

      22.19.20   
Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελα-
στικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρί-
δες, ράβδους και καθορισμένες μορφές 

    22.19.3     
Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό 
εκτός του σκληρού ελαστικού 

      22.19.30   
Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός 
του σκληρού ελαστικού 

    22.19.4     
Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανι-
σμένο ελαστικό 

      22.19.40   
Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο 
ελαστικό 

    22.19.5     
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυ-
σης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 

      22.19.50   
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λι-
νά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 

    22.19.6     
Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο ελαστι-
κό, εκτός του σκληρού ελαστικού 

      22.19.60   
Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός 
του σκληρού ελαστικού 

    22.19.7     
Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστι-
κού· αντικειμένων από σκληρυμένο καουτσούκ 

      22.19.71   
Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θή-
λαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού 

      22.19.72   
Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών, από βουλκανισμένο ελαστικό, 
εκτός του κυτταρινοειδούς 

      22.19.73   
Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστι-
κού σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από 
βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό 

        22.19.73.01 Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων με καουτσούκ 

    22.19.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

      22.19.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊό-
ντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.2         Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 

  22.21       
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμέ-
νων μορφών 

    22.21.1     
Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους και καθο-
ρισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες 

      22.21.10   
Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, 
από πλαστικές ύλες 

    22.21.2     
Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και εξαρτημάτων τους, 
από πλαστικές ύλες 

      22.21.21   
Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από 
κυτταρινικές ύλες· αγωγών, σωλήνων και μάνικων, άκαμπτων, από πλαστικές 
ύλες 

      22.21.29   
Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων τους, από πλα-
στικές ύλες 

        22.21.29.01 Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και αποχέτευσης 

    22.21.3     
Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο 
συνδυασμένες με άλλα υλικά 

      22.21.30   Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλα-
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στικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά 

        22.21.30.01 Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι ενισχυμένα 

        22.21.30.02 Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες 

    22.21.4     
Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και 
λωρίδων από πλαστικές ύλες 

      22.21.41   
Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις 

      22.21.42   
Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων 
από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις 

    22.21.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστι-
κών πλακών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών 

      22.21.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών πλα-
κών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών 

  22.22       Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

    22.22.1     Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

      22.22.11   
Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμε-
ρή του αιθυλένιου 

        22.22.11.01 Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από πολυμερή του αιθυλένιου 

      22.22.12   
Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες 
πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του αιθυλένιου 

        22.22.12.01 
Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός 
του αιθυλένιου) 

      22.22.13   Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες 

      22.22.14   
Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από πλα-
στικές ύλες 

      22.22.19   Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας 

        22.22.19.01 Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων 

    22.22.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστι-
κών ειδών συσκευασίας 

      22.22.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών 
συσκευασίας 

  22.23       Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

    22.23.1     
Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων και σκληρών μη 
πλαστικών επενδύσεων δαπέδου 

      22.23.11   
Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά 
ή υπό μορφή πλακιδίων 

        22.23.11.01 Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες 

      22.23.12   
Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανα-
κιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες 

        22.23.12.01 Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα 

      22.23.13   
Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, χωρητικό-
τητας > 300 lt από πλαστικές ύλες 

      22.23.14   
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και κατωφλίων για πόρτες· 
παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές 
ύλες 

        22.23.14.01 Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες 

      22.23.15   
Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου, π.χ. 
εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου, όπως δαπέδων βινύλιου κλπ 

      22.23.19   Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α. 

    22.23.2     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες 

      22.23.20   Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες 

    22.23.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδο-
μικών ειδών από πλαστικές ύλες 

      22.23.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών 
ειδών από πλαστικές ύλες 
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  22.29       Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

    22.29.1     
Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται 
και τα γάντια), από πλαστικές ύλες 

      22.29.10   
Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα 
γάντια), από πλαστικές ύλες 

        22.29.10.01 Κατασκευή πλαστικών γαντιών 

    22.29.2     Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

      22.29.21   
Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ται-
νιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλά-
τους <= 20cm 

      22.29.22   
Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών, λουρίδων, μεμβρα-
νών και άλλων επίπεδων μορφών, αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες 

      22.29.23   
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες 

      22.29.24   
Κατασκευή μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, για φωτει-
νές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες 

      22.29.25   Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

        22.29.25.01 Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

      22.29.26   
Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη· αγαλματίων 
και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες 

      22.29.29   Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες 

        22.29.29.01 Κατασκευή πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών 

    22.29.9     
Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες υπεργολα-
βίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστικών προϊό-
ντων 

      22.29.91   Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων 

        22.29.91.01 Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών αντικειμένων 

        22.29.91.02 
Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των πελατών 

        22.29.91.03 
Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από θερμοπλαστικά ή θερμοσκλη-
ρυνόμενα υλικά 

        22.29.91.04 Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών 

      22.29.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστι-
κών προϊόντων 

23         Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

23.1         Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 

  23.11       Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

    23.11.1     Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

      23.11.11   
Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, σε φύλλα, αλλά όχι 
κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο 

      23.11.12   
Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή 
στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο 

    23.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπε-
δου γυαλιού 

      23.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυα-
λιού 

  23.12       Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

    23.12.1     Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

      23.12.11   
Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα 
άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, 
αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου 

      23.12.12   Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας 

      23.12.13   
Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από 
γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα 

        23.12.13.01 Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών 
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        23.12.13.02 Κατασκευή κατόπτρων 

    23.12.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφο-
ποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού 

      23.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημέ-
νου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού 

        23.12.99.01 Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό τρίτων 

        23.12.99.02 Τρόχιση επίπεδου γυαλιού 

  23.13       Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

    23.13.1     Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

      23.13.11   
Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, 
από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από 
γυαλί 

      23.13.12   Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά 

        23.13.12.01 Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο 

      23.13.13   
Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφεί-
ου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων 

        23.13.13.01 Κατασκευή ενυδρείων ψαριών 

      23.13.14   Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού 

    23.13.9     
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπερ-
γολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού 

      23.13.91   
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί 
που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα 

      23.13.92   Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων 

      23.13.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού 

        23.13.99.01 
Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών από κρύ-
σταλλα για λογαριασμό τρίτων 

        23.13.99.02 Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών 

  23.14       Κατασκευή ινών γυαλιού 

    23.14.1     Κατασκευή ινών γυαλιού 

      23.14.11   
Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων κλώνων, από ίνες γυα-
λιού 

      23.14.12   
Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ει-
δών από ίνες γυαλιού, εκτός από υφαντά υφάσματα 

    23.14.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών 
γυαλιού 

      23.14.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού 

  23.19       
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομέ-
νου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

    23.19.1     Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων 

      23.19.11   
Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ρά-
βδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου 

      23.19.12   
Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή 
χυτό γυαλί· γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· 
πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές 

    23.19.2     Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις 

      23.19.21   
Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και γυάλινων μερών τους, για ηλε-
κτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη 

      23.19.22   
Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμέ-
νων οπτικά· σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την 
κατασκευή παρόμοιων γυαλιών 

        23.19.22.01 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους 

      23.19.23   
Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών· α-
μπουλών, από γυαλί 

      23.19.24   
Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά 
σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη 
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      23.19.25   Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί 

      23.19.26   Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α. 

        23.19.26.01 Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί 

        23.19.26.02 Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί 

    23.19.9     

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμ-
βανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυα-
λιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

      23.19.91   
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομέ-
νου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

      23.19.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών 
κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.2         Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

  23.20       Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

    23.20.1     Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

      23.20.11   
Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από 
πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες 

      23.20.12   
Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμα-
χων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη 
απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες 

      23.20.13   
Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων 
συνθέσεων π.δ.κ.α. 

      23.20.14   
Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προ-
ϊόντων 

    23.20.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμα-
χων προϊόντων 

      23.20.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προ-
ϊόντων 

23.3         Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο 

  23.31       Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

    23.31.1     Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

      23.31.10   Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

        23.31.10.01 Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες 

    23.31.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμι-
κών πλακιδίων και πλακών 

      23.31.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλα-
κιδίων και πλακών 

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

    23.32.1     
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη 
(ψημένο πηλό) 

      23.32.11   
Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέ-
δων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών 

        23.32.11.01 Κατασκευή κεραμικών πλίνθων 

      23.32.12   
Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνο-
δόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατα-
σκευαστικών ειδών 

        23.32.12.01 Κατασκευή κεραμιδιών στεγών 

      23.32.13   
Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική 
ύλη 

    23.32.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τού-
βλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό) 

      23.32.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακι-
δίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό) 
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23.4         Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής 

  23.41       
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών δια-
κοσμητικών ειδών 

    23.41.1     
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητι-
κών ειδών 

      23.41.11   
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη 

        23.41.11.01 Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη 

        23.41.11.02 Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών 

      23.41.12   
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και 
ειδών καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη 

        23.41.12.01 Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση 

        23.41.12.02 Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων 

        23.41.12.03 Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη 

      23.41.13   
Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική 
ύλη 

        23.41.13.01 Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη 

    23.41.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμι-
κών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

      23.41.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ει-
δών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

        23.41.99.01 Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων 

        23.41.99.02 Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων 

  23.42       Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

    23.42.1     Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

      23.42.10   Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

    23.42.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμι-
κών ειδών υγιεινής 

      23.42.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ει-
δών υγιεινής 

  23.43       
Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρ-
τημάτων 

    23.43.1     
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών 
τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

      23.43.10   
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων 
για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

    23.43.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμι-
κών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

      23.43.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μο-
νωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

  23.44       Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

    23.44.1     Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

      23.44.11   
Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, 
από πορσελάνη 

      23.44.12   
Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, 
εκτός από πορσελάνη 

    23.44.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

      23.44.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμι-
κών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

  23.49       Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

    23.49.1     Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

      23.49.11   
Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μετα-
φορά ή τη συσκευασία αγαθών 
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      23.49.12   Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α. 

    23.49.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
κεραμικών προϊόντων 

      23.49.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμι-
κών προϊόντων 

23.5         Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 

  23.51       Παραγωγή τσιμέντου 

    23.51.1     Παραγωγή τσιμέντου 

      23.51.11   Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker) 

      23.51.12   
Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών υψικαμίνων και πα-
ρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων 

    23.51.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέ-
ντου 

      23.51.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου 

  23.52       Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

    23.52.1     Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη 

      23.52.10   Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη 

    23.52.2     Παραγωγή γύψου 

      23.52.20   Παραγωγή γύψου 

    23.52.3     Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη 

      23.52.30   Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη 

    23.52.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη 
και γύψου 

      23.52.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και 
γύψου 

23.6         Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο 

  23.61       Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

    23.61.1     Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές 

      23.61.11   
Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέ-
ντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 

        23.61.11.01 Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων 

      23.61.12   
Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα 
πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 

        23.61.12.01 
Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο 

    23.61.2     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 

      23.61.20   Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 

    23.61.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊό-
ντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις 

      23.61.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυ-
ροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις 

  23.62       Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

    23.62.1     Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις 

      23.62.10   Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις 

        23.62.10.01 Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις 

    23.62.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊό-
ντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις 

      23.62.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από 
γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις 

  23.63       Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

    23.63.1     Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

      23.63.10   Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

    23.63.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου 
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σκυροδέματος 

      23.63.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυρο-
δέματος 

  23.64       Κατασκευή κονιαμάτων 

    23.64.1     Κατασκευή κονιαμάτων 

      23.64.10   Κατασκευή κονιαμάτων 

    23.64.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονια-
μάτων 

      23.64.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων 

  23.65       Κατασκευή ινοτσιμέντου 

    23.65.1     Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο 

      23.65.11   
Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή 
υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες 

      23.65.12   Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια 

    23.65.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών 
ινοτσιμέντου 

      23.65.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέ-
ντου 

  23.69       Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

    23.69.1     Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

      23.69.11   Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α. 

        23.69.11.01 Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών 

      23.69.19   Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 

    23.69.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

      23.69.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών 
από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.7         Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

  23.70       Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

    23.70.1     Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

      23.70.11   

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, 
επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρό-
μων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωμα-
τισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 

        23.70.11.01 Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων 

        23.70.11.02 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων 

        23.70.11.03 Εργασίες λείανσης μαρμάρων 

        23.70.11.04 Εργασίες μαρμαρογλυπτικής 

        23.70.11.05 Εργασίες σχισίματος μαρμάρων 

        23.70.11.06 Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο 

        23.70.11.07 Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων 

      23.70.12   
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητι-
κών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων 
και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο 

        23.70.12.01 Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους 

        23.70.12.02 Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 

    23.70.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων 
που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία 

      23.70.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν 
υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία 

23.9         
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προ-
ϊόντων π.δ.κ.α. 

  23.91       Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 
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    23.91.1     Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

      23.91.11   
Παραγωγή μυλόπετρων, ακονόπετρων, τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών, 
για την κατεργασία της πέτρας, χωρίς πλαίσια και μερών τους, από φυσικό λίθο, 
από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες 

        23.91.11.01 Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων από σμύριδα 

      23.91.12   
Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή 
χαρτόνι 

    23.91.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντι-
κών προϊόντων 

      23.91.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προ-
ϊόντων 

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

    23.99.1     Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

      23.99.11   
Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και 
το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τρι-
βής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου 

      23.99.12   Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά 

        23.99.12.01 Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων 

        23.99.12.02 
Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, ασφαλτόπανων και παρόμοιων 
ειδών) 

      23.99.13   
Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και 
βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό 

      23.99.14   
Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή ημικολλοειδούς· παρα-
σκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμέ-
νων προϊόντων 

      23.99.15   Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου 

      23.99.19   Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        23.99.19.01 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ) 

        23.99.19.02 Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη μεταλλικά ορυκτά 

    23.99.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 
μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

      23.99.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη με-
ταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

  24.41       Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

    24.41.1     
Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε 
σκόνη 

      24.41.10   Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 

        24.41.10.01 Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων 

    24.41.2     
Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε 
σκόνη 

      24.41.20   Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 

    24.41.3     
Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμέ-
νες μορφές ή σε σκόνη 

      24.41.30   
Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορ-
φές ή σε σκόνη 

    24.41.4     
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν 
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας 

      24.41.40   
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν υποστεί 
άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας 

    24.41.5     
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αρ-
γύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργα-
σία πέραν της ημικατεργασίας 

      24.41.50   
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αργύρου ή 
χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της 
ημικατεργασίας 
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    24.41.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτι-
μων μετάλλων 

      24.41.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων με-
τάλλων 

        24.41.99.01 Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων 

        24.41.99.02 Υπηρεσίες επαργύρωσης μετάλλων 

        24.41.99.03 Υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων 

  24.42       Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

    24.42.1     Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου 

      24.42.11   Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου 

      24.42.12   Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου 

    24.42.2     
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργί-
λιου 

      24.42.21   Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου 

      24.42.22   Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου 

      24.42.23   Παραγωγή σύρματος αργίλιου 

      24.42.24   Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm 

      24.42.25   Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm 

        24.42.25.01 Παραγωγή αλουμινόχαρτου 

      24.42.26   Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο 

    24.42.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου 

      24.42.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου 

  24.43       Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

    24.43.1     Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων 

      24.43.11   Παραγωγή μολύβδου, ακατέργαστου 

      24.43.12   Παραγωγή ψευδάργυρου, ακατέργαστου 

      24.43.13   Παραγωγή κασσίτερου, ακατέργαστου 

    24.43.2     
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο και 
κασσίτερο ή τα κράματά τους 

      24.43.21   
Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων από μόλυβδο· σκονών 
και ψηγμάτων μολύβδου 

      24.43.22   Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων ψευδάργυρου 

      24.43.23   
Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος ψευδάργυρου· πλακών, 
φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων ψευδάργυρου 

      24.43.24   Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος από κασσίτερο 

    24.43.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύ-
βδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

      24.43.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου, ψευ-
δάργυρου και κασσίτερου 

  24.44       Παραγωγή χαλκού 

    24.44.1     
Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· 
χαλκού κονίας (cement) 

      24.44.11   Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement) 

        24.44.11.01 Παραγωγή ακατέργαστου ορείχαλκου 

      24.44.12   
Παραγωγή μη καθαρισμένου χαλκού· ανόδων από χαλκό για ηλεκτρολυτικό κα-
θαρισμό 

      24.44.13   
Παραγωγή καθαρισμένου χαλκού και κραμάτων χαλκού, ακατέργαστων· μητρι-
κών κραμάτων χαλκού 

    24.44.2     
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του χαλ-
κού 

      24.44.21   Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού 

      24.44.22   
Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), από χαλκό ή κράματά 
του 
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        24.44.22.01 Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής από ορείχαλκο 

        24.44.22.02 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων ορείχαλκου 

      24.44.23   Παραγωγή σύρματος από χαλκό 

        24.44.23.01 Παραγωγή ορειχάλκινων συρμάτων 

      24.44.24   Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από χαλκό, πάχους > 0,15 mm 

      24.44.25   Παραγωγή λεπτών φύλλων, από χαλκό, πάχους <= 0,15 mm 

      24.44.26   Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 

    24.44.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού 

      24.44.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού 

  24.45       Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

    24.45.1     
Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλ-
λουργίας του νικέλιου 

      24.45.11   Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου 

      24.45.12   
Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, επιτηγμάτων (sinters) οξείδιων 
του νικέλιου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου 

    24.45.2     
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του νικέ-
λιου 

      24.45.21   Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων νικέλιου 

      24.45.22   Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος, από νικέλιο 

      24.45.23   Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων, από νικέλιο 

      24.45.24   Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από νικέλιο 

    24.45.3     
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους· κεραμομε-
ταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέ-
ταλλα ή μεταλλικές ενώσεις 

      24.45.30   
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους· κεραμομεταλλουργι-
κών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές 
ενώσεις 

    24.45.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων 
μη σιδηρούχων μετάλλων 

      24.45.99   
Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλ-
λων 

  24.53       Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

    24.53.1     Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων 

      24.53.10   Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων 

        24.53.10.01 Υπηρεσίες ανάτηξης ελαφρών μετάλλων 

  24.54       Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

    24.54.1     Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

      24.54.10   Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

        24.54.10.01 Υπηρεσίες ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.1         Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων 

  25.11       Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

    25.11.1     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 

      25.11.10   Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 

    25.11.2     Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 

      25.11.21   Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα 

      25.11.22   Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 

      25.11.23   
Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, 
ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 

        25.11.23.01 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως 

        25.11.23.02 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

        25.11.23.03 Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών 

        25.11.23.04 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο 
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    25.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλ-
λικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

      25.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών 
σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

  25.12       Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

    25.12.1     
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κα-
τωφλίων για πόρτες, από μέταλλο 

      25.12.10   
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων 
για πόρτες, από μέταλλο 

        25.12.10.01 
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από 
αλουμίνιο 

        25.12.10.02 Κατασκευή πυρασφαλών πορτών 

        25.12.10.03 Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας 

    25.12.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλ-
λικών πορτών και παράθυρων 

      25.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών 
πορτών και παράθυρων 

25.2         Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

  25.21       Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

    25.21.1     Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

      25.21.11   
Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από 
σίδηρο ή χάλυβα 

      25.21.12   
Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή α-
τμού χαμηλής πίεσης 

      25.21.13   Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

    25.21.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμά-
των και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

      25.21.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και 
λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

  25.29       Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

    25.29.1     Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων  

      25.29.11   
Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων 
που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα 
ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις 

        25.29.11.01 Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση 

      25.29.12   Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο 

        25.29.12.01 Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση 

        25.29.12.02 Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου 

    25.29.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλ-
λικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων 

      25.29.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών 
δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων 

    25.30.1     Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους 

      25.30.11   
Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερ-
μαινόμενου νερού 

      25.30.12   
Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες 
παραγωγής ατμού 

      25.30.13   Κατασκευή μερών ατμογεννητριών 

25.6         Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία 

  25.61       Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

    25.61.1     Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων 

      25.61.11   Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων 

        25.61.11.01 Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων 

        25.61.11.02 Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων 
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        25.61.11.03 Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία 

        25.61.11.04 Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ 

      25.61.12   Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων 

        25.61.12.01 Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων 

    25.61.2     Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων 

      25.61.21   Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης 

      25.61.22   Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 

        25.61.22.01 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων 

        25.61.22.02 Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων 

        25.61.22.03 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων 

        25.61.22.04 Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα 

        25.61.22.05 Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων 

        25.61.22.06 Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων 

        25.61.22.07 Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων 

        25.61.22.08 Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων 

  25.62       Μεταλλοτεχνία 

    25.62.1     Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 

      25.62.10   Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 

    25.62.2     Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

      25.62.20   Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

        25.62.20.01 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 

26         
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων 

26.1         Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών 

  26.11       Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

    26.11.1     
Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή 
φωτοκαθόδου, συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών ακτίνων 

      26.11.11   
Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· λυχνιών για τηλεοπτικές 
μηχανές λήψης· άλλων λυχνιών καθοδικών ακτίνων 

      26.11.12   
Κατασκευή λϋχνιών magnetron, λυχνιών klystron, λυχνιών μικροκυμάτων και 
άλλων λυχνιών 

    26.11.2     Κατασκευή διόδων και κρυσταλλολυχνιών (transistors) 

      26.11.21   
Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· θυρίστορ (thyristors), διακο-
πτών δίπλευρης διόδου (DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs) 

      26.11.22   
Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής φωτός· συναρμολογημέ-
νων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· μερών τους 

    26.11.3     Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

      26.11.30   Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

    26.11.4     
Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρ-
τημάτων 

      26.11.41   
Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
π.δ.κ.α. 

        26.11.41.01 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 

    26.11.9     
Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυ-
κλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρι-
κών εξαρτημάτων 

      26.11.91   Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

      26.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών ε-
ξαρτημάτων 

  26.12       Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

    26.12.1     Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων 

      26.12.10   Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων 
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    26.12.2     
Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων καρτών για μη-
χανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 

      26.12.20   
Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 

    26.12.3     
Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυ-
πνων" καρτών) 

      26.12.30   
Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρ-
τών) 

    26.12.9     
Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβί-
ας στο πλαίσιο της κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

      26.12.91   Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων 

      26.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων ηλε-
κτρονικών πλακετών 

26.2         
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού 

  26.20       
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού 

    26.20.1     Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους 

      26.20.11   

Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, 
βάρους <= 10 kg, όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· 
προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) και παρόμοιων ηλεκτρονικών υπολογι-
στών 

      26.20.12   
Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης, αυτόματων ταμιακών μηχανών και 
παρόμοιων μηχανών που μπορούν να συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδο-
μένων ή σε δίκτυο 

      26.20.13   
Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέ-
χουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια 
μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή μη 

      26.20.14   
Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που πα-
ρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων 

      26.20.15   
Κατασκευή άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, είτε 
περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μια ή δύο από τους παρακάτω 
τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου 

      26.20.16   
Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο 
περίβλημα μονάδες μνήμης 

        26.20.16.01 Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών 

      26.20.17   
Κατασκευή οθονών και προβολέων, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο 
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων 

      26.20.18   
Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: 
εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ 

    26.20.2     Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης 

      26.20.21   Κατασκευή μονάδων μνήμης 

      26.20.22   Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά κατάσταση 

    26.20.3     
Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομέ-
νων 

      26.20.30   Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 

    26.20.4     Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 

      26.20.40   Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 

    26.20.9     
Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

      26.20.91   
Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού 

      26.20.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.3         Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
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  26.30       Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

    26.30.1     
Κατασκευή συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου ή τηλεόρασης· τηλεοπτικών 
μηχανών λήψης 

      26.30.11   Κατασκευή συσκευών εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές λήψης 

      26.30.12   Κατασκευή συσκευών εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες συσκευές λήψης 

      26.30.13   Κατασκευή τηλεοπτικών μηχανών λήψης 

    26.30.2     
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία· εικονοτηλέφωνων 

      26.30.21   Κατασκευή συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό 

      26.30.22   
Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων 
δικτύων 

      26.30.23   

Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών εκπομπής ή λήψης ή-
χου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοι-
νωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα 
ευρείας περιοχής) 

    26.30.3     Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών 

      26.30.30   Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών 

    26.30.4     
Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους· με-
ρών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου, τηλεόρασης και τηλεοπτικών μη-
χανών λήψης 

      26.30.40   
Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους· μερών συ-
σκευών εκπομπής ραδιόφωνου, τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης 

        26.30.40.01 Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης 

        26.30.40.02 Κατασκευή κεραιών τηλεόρασης 

    26.30.5     
Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων 
συσκευών 

      26.30.50   
Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συ-
σκευών 

        26.30.50.01 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 

    26.30.6     
Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και πα-
ρόμοιων συσκευών 

      26.30.60   
Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων 
συσκευών 

    26.30.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλι-
σμού επικοινωνίας 

      26.30.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού 
επικοινωνίας 

27.1         
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρι-
κών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος 

  27.11       
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών 

    27.11.1     
Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων συνεχούς ρεύ-
ματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος 

      27.11.10   
Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων συνεχούς ρεύματος· 
γεννητριών συνεχούς ρεύματος 

    27.11.2     
Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρή-
σης, ισχύος > 37,5 W· άλλων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεν-
νητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) 

      27.11.21   
Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, ι-
σχύος > 37,5 W 

      27.11.22   Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικών 

      27.11.23   
Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικών, ισχύος 
<= 750 W 
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      27.11.24   
Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικών, ισχύος > 750 W 
αλλά <= 75 kW 

      27.11.25   Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικών, ισχύος > 75 kW 

      27.11.26   Κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) 

    27.11.3     Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών μεταλλακτών 

      27.11.31   
Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 

      27.11.32   
Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
σπινθηριστή· άλλων ζευγών γεννήτριας· ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών 

    27.11.4     Κατασκευή ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.41   Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.42   
Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος <= 
16 kVA 

      27.11.43   
Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος 
> 16 kVA 

    27.11.5     
Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένω-
σης· στατικών μεταλλακτών· άλλων επαγωγέων 

      27.11.50   
Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης· στα-
τικών μεταλλακτών· άλλων επαγωγέων 

    27.11.6     
Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών 

      27.11.61   Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες 

      27.11.62   
Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων και στατικών μεταλ-
λακτών 

    27.11.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλε-
κτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητή-
ρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

  27.12       Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

    27.12.1     
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V 

      27.12.10   
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V 

    27.12.2     
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 V 

      27.12.21   Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V 

      27.12.22   Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, για τάση <= 1.000 V 

      27.12.23   
Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για 
τάση <= 1.000 V 

      27.12.24   Κατασκευή ηλεκτρονόμων, για τάση <= 1.000 V 

    27.12.3     Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 

      27.12.31   
Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακό-
πτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V 

      27.12.32   
Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακό-
πτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V 

    27.12.4     Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

      27.12.40   Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

    27.12.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συ-
σκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 

      27.12.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών δια-
νομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 

27.2         Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

  27.20       Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

    27.20.1     
Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών (ηλεκτρι-
κών στηλών) και μερών τους 
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      27.20.11   Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών (ηλεκτρικών στηλών)συστοιχιών 

      27.20.12   
Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών (ηλεκτρικών 
στηλών) 

    27.20.2     Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους 

      27.20.21   
Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνη-
σης 

      27.20.22   
Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, εκτός των εμβολοφόρων κινητήρων 
εκκίνησης 

      27.20.23   
Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου, νικέλιου-υδρογονωμένου μετάλλου, 
ιόντων λίθιου, πολυμερούς λίθιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών 
συσσωρευτών 

      27.20.24   
Κατασκευή μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των διαχω-
ριστών 

    27.20.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοι-
χιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών 

      27.20.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (η-
λεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών 

27.3         Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης 

  27.31       Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

    27.31.1     Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

      27.31.11   
Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις 
οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά 

      27.31.12   
Κατασκευή οπτικών ινών και δεσμών οπτικών ινών· καλωδίων οπτικών ινών (ε-
κτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μο-
νωθεί εξωτερικά χωριστά) 

    27.31.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλω-
δίων οπτικών ινών 

      27.31.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτι-
κών ινών 

  27.32       
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και κα-
λωδίων 

    27.32.1     Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων 

      27.32.11   Κατασκευή μονωμένων συρμάτων περιελίξεων 

      27.32.12   Κατασκευή ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών 

      27.32.13   Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση <= 1.000 V 

        27.32.13.01 Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση <= 1.000 V 

      27.32.14   Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1.000 V 

        27.32.14.01 Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση > 1.000 V 

    27.32.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων 

      27.32.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρο-
νικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων 

  27.33       Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

    27.33.1     Κατασκευή συσκευών καλωδίωσης 

      27.33.11   Κατασκευή διακοπτών, για τάση <= 1.000 V 

      27.33.12   Κατασκευή λυχνιολαβών, για τάση <= 1.000 V 

      27.33.13   
Κατασκευή βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστα-
σία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 

      27.33.14   Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 

    27.33.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συ-
σκευών καλωδίωσης 

      27.33.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών κα-
λωδίωσης 

    37.00.2     Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 

      37.00.20   Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 
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    38.11.1     Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

      38.11.11   Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 

      38.11.19   Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 

      38.11.59   Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 

      38.11.61   Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

39         
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

39.0         
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

  39.00       
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση απο-
βλήτων 

    39.00.1     Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 

      39.00.11   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 

      39.00.12   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 

        39.00.12.01 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 

      39.00.13   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα 

      39.00.14   Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 

        39.00.14.01 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων 

    39.00.2     Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 

      39.00.21   
Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξι-
ου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου 

        39.00.21.01 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 

        39.00.21.02 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 

      39.00.22   Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 

      39.00.23   Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 

49         Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

49.3         Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 

  49.39       Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

    49.39.1     
Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής και ειδικού σκοπού χερσαίας μεταφοράς επιβα-
τών 

      49.39.11   Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής οδικής μεταφοράς επιβατών 

      49.39.12   Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής ειδικού σκοπού οδικής μεταφοράς επιβατών 

      49.39.13   Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών 

    49.39.2     Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 

      49.39.20   Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 

    49.39.3     Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών 

      49.39.31   Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό 

      49.39.32   Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα 

      49.39.33   Υπηρεσίες μη τακτικών τοπικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων 

      49.39.34   Υπηρεσίες μη τακτικών υπεραστικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων 

      49.39.35   Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

      49.39.39   Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α. 

49.4         Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης 

  49.41       Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

    49.41.1     Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 

      49.41.11   Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 

      49.41.12   
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαί-
ου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα 

      49.41.13   
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με 
βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα 

      49.41.14   
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφο-
ρετικά μεταφορικά μέσα) 
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      49.41.15   Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 

      49.41.16   Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων 

      49.41.17   Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

      49.41.18   Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 

      49.41.19   Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 

    49.41.2     Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 

      49.41.20   Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 

  49.42       Υπηρεσίες μετακόμισης 

    49.42.1     Υπηρεσίες μετακόμισης 

      49.42.11   Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά 

      49.42.19   Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης 

50         Πλωτές μεταφορές 

50.2         Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

  50.20       Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

    50.20.1     Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων 

      50.20.11   
Υπηρεσίες θαλάσσιας ή ακτοπλοϊκής μεταφοράς κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία 

      50.20.12   Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια 

      50.20.13   
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς άλλων υγρών ή αερίων χύδην με δεξαμε-
νόπλοια 

      50.20.14   
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβώτιων 

      50.20.15   Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην 

      50.20.19   Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων 

    50.20.2     
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευ-
μάτων με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης 

      50.20.21   
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με 
χειριστή 

      50.20.22   Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα 

50.3         Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

  50.30       Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

    50.30.1     Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

      50.30.11   Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με πορθμεία 

      50.30.12   Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια 

      50.30.13   Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

      50.30.19   Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

    50.30.2     
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες ο-
δούς με χειριστή 

      50.30.20   
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειρι-
στή 

50.4         Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

  50.40       Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

    50.40.1     Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

      50.40.11   
Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς κατεψυγμένων ή διατηρημένων με 
απλή ψύξη εμπορευμάτων με σκάφη-ψυγεία 

      50.40.12   Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια 

      50.40.13   
Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς άλλων χύδην υγρών και αερίων προϊό-
ντων με δεξαμενόπλοια 

      50.40.14   
Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβώτιων 

      50.40.19   Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

    50.40.2     
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης 

      50.40.21   
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με 
χειριστή 
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      50.40.22   Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα 

51         Αεροπορικές μεταφορές 

51.2         
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφο-
ρές 

  51.21       Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

    51.21.1     Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων 

      51.21.11   Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια 

      51.21.12   Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων 

      51.21.13   Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 

      51.21.14   Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 

    51.21.2     
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με χειρι-
στή 

      51.21.20   Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή 

  52.29       Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

    52.29.1     Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 

      52.29.11   Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 

      52.29.12   Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 

      52.29.19   Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 

        52.29.19.01 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 

        52.29.19.02 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 

        52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 

        52.29.19.04 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 

        52.29.19.05 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 

        52.29.19.06 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών 

        52.29.19.07 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 

    52.29.2     Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 

      52.29.20   Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 

        52.29.20.01 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 

53         Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

53.1         
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής 
υπηρεσίας 

  53.10       
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρε-
σίας 

    53.10.1     
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρε-
σίας 

      53.10.11   
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που 
αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 

      53.10.12   
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που 
αφορούν επιστολές 

      53.10.13   
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που 
αφορούν δέματα 

      53.10.14   Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό 

        53.10.14.01 Υπηρεσίες πώλησης γραμματόσημων 

        53.10.14.02 Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτορείων 

      53.10.19   Άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας 

53.2         Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

  53.20       Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

    53.20.1     Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 

      53.20.11   Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 

        53.20.11.01 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 

      53.20.12   Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) 

      53.20.19   Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 
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55.1         Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

  55.10       Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

    55.10.1     
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 
καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 

      55.10.10   
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθη-
μερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 

        55.10.10.01 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο 

        55.10.10.02 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο 

        55.10.10.03 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο 

        55.10.10.04 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο 

55.2         Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

  55.20       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

    55.20.1     
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύ-
ντομης διάρκειας 

      55.20.11   
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες 
νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 

        55.20.11.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών 

        55.20.11.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελα-
τών 

        55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια 

        55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια 

      55.20.12   
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτη-
σίες χρονομεριστικής μίσθωσης 

      55.20.19   
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χω-
ρίς καθημερινή καθαριότητα 

        55.20.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρε-
σιών περιποίησης πελατών 

55.3         
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

  55.30       
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

    55.30.1     
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα ανα-
ψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) 

      55.30.11   Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) 

      55.30.12   
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκού-
μενα οχήματα (τρέιλερ) 

        55.30.12.01 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα 

      55.90.19   Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

        55.90.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών 
περιποίησης πελατών 

61         Τηλεπικοινωνίες 

61.1         Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.10       Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.10.1     Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων 

      61.10.11   Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση 

      61.10.12   Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων 

      61.10.13   Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών 

    61.10.2     Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 

      61.10.20   Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 

    61.10.3     
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) τηλεπικοινω-
νιακών δικτύων 

      61.10.30   
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων 

    61.10.4     Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
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      61.10.41   Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 

      61.10.42   Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 

      61.10.43   Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 

      61.10.49   Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

        61.10.49.01 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου 

    61.10.5     Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής 

      61.10.51   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή 
βασικού πακέτου προγράμματος 

      61.10.52   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή 
διακριτού πακέτου προγράμματος 

      61.10.53   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά 
θέαση 

61.2         Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.20       Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.20.1     
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα 
συστήματα τηλεπικοινωνιών 

      61.20.11   Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση 

        61.20.11.01 
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαρια-
σμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής 
διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής 

      61.20.12   Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης 

      61.20.13   Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 

    61.20.2     Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 

      61.20.20   Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 

    61.20.3     Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

      61.20.30   Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

    61.20.4     Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών 

      61.20.41   Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων 

      61.20.42   Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων 

      61.20.49   Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

        61.20.49.01 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου 

    61.20.5     Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω ασύρματης υποδομής 

      61.20.50   Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω ασύρματης υποδομής 

61.3         Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.30       Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.30.1     
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον δια-
νομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

      61.30.10   
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής προ-
γράμματος μέσω δορυφόρου 

        61.30.10.01 Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων ραδιοτηλεφωνίας 

    61.30.2     Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

      61.30.20   Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

61.9         Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.90       Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.90.1     Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

      61.90.10   Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

        61.90.10.01 Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας 

        61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί 

        61.90.10.03 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους 

        61.90.10.04 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP) 

        61.90.10.05 Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων 

        61.90.10.06 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 

        61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 103 από 135 

 

 

62         
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

62.0         
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

  62.01       Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

    62.01.1     Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 

      62.01.11   Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 

        62.01.11.01 
Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται 
κατόπιν παραγγελίας 

        62.01.11.02 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 

        62.01.11.03 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 

        62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

        62.01.11.05 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού 

        62.01.11.06 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού 

        62.01.11.07 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 

      62.01.12   
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστή-
ματα 

    62.01.2     Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 

      62.01.21   Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 

      62.01.29   Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 

  62.02       
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές 

    62.02.1     Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 

      62.02.10   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 

    62.02.2     Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 

      62.02.20   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 

    62.02.3     Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

      62.02.30   Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

        62.02.30.01 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 

        62.02.30.02 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 

        62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 

  62.03       Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

    62.03.1     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

      62.03.11   Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 

      62.03.12   Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

  62.09       
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριό-
τητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.1     
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού 

      62.09.10   Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

    62.09.2     
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών π.δ.κ.α. 

      62.09.20   
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
π.δ.κ.α. 

        62.09.20.01 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότη-
τες· δικτυακές πύλες 

  63.11       Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

    63.11.1     
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας 
εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 
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        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος 
κλπ) 

        63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 

        63.11.11.05 
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επε-
ξεργασία δεδομένων 

      63.11.12   Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 

      63.11.19   
Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληρο-
φορίας (ΙΤ) 

    63.11.2     Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου 

      63.11.21   Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 

      63.11.22   Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 

    63.11.3     Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 

      63.11.30   Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 

      63.12.10   Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 

79         
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμέ-
νων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριό-
τητες 

79.1         
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανω-
μένων ταξιδιών 

  79.11       Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

    79.11.1     Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

      79.11.11   Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές 

      79.11.12   Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους 

      79.11.13   Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 

      79.11.14   Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 

      79.11.19   Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

    79.11.2     
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων 
και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

      79.11.21   Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 

      79.11.22   Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες 

      79.11.23   Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

        79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 

  79.12       Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

    79.12.1     Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

      79.12.11   Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων) 

        79.12.11.01 
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το 
εξωτερικό 

      79.12.12   Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων 

79.9         
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δρα-
στηριότητες 

  79.90       
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότη-
τες 

    79.90.1     Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 

      79.90.11   Υπηρεσίες τουριστικής προβολής 

      79.90.12   Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 

    79.90.2     Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

      79.90.20   Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

    79.90.3     Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 
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      79.90.31   Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης 

      79.90.32   Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

      79.90.39   
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Αξιολόγηση κριτηρίου Βαθμολογία 

1. Περιγραφή 
Προβλήματος 

Αξιολογούνται στοιχεία όπως: 

 Λεπτομέρεια και σαφήνεια 
περιγραφής, 

 Πηγή προέλευσης (αιτία, πως 
προέκυψε) 

 Προκαλούμενες επιπτώσεις 
(αποτελέσματα, συνέπειες) 

 Σοβαρότητα του προβλήματος 
για την επιχείρηση 

Κρίσιμο πρόβλημα για 
την επιχείρηση 

20 

Σημαντικό πρόβλημα για 
την επιχείρηση 

10 

Δεν τεκμηριώνεται η 
ύπαρξη προβλήματος 
για την επιχείρηση  

0 

2.Περιγραφή 
σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 
/αναλυτική 
περιγραφή 
παραδοτέων 

Αξιολογούνται στοιχεία όπως: 

 Σαφήνεια περιγραφής σχεδίου 
μεταφοράς τεχνογνωσίας και 
επίλυση του περιγραφόμενου 
προβλήματος, 

 Αναλυτική περιγραφή 
μεθοδολογίας, 
απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού, φάσεων 
υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα 
κλπ. 

 Σαφή και μετρήσιμα παραδοτέα 

Πολύ καλή περιγραφή 
σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

40 

Καλή περιγραφή 
σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

25 

Επαρκής περιγραφή 
σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

10 

Ανεπαρκής περιγραφή 
σχεδίου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

0 

3.Συνάφεια του 
ερευνητικού 
αντικειμένου του 
φορέα καινοτομίας 
με το σχέδιο 
μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

Αξιολογείται η συνάφεια που 
παρουσιάζει το ερευνητικό 
αντικείμενο του φορέα 
τεχνογνωσίας με το θέμα του 
προβλήματος της επιχειρήσης και το 
προτεινόμενο σχέδιο μεταφοράς 
τεχνογνωσίας. 

Εντοπίζεται συνάφεια 
του ερευνητικού 
αντικειμένου του φορέα 
καινοτομίας με το 
σχέδιο μεταφοράς 
τεχνογωνσίας 

10 

Δεν εντοπίζεται 
συνάφεια του 
ερευνητικού 
αντικειμένου του φορέα 
καινοτομίας με το 
σχέδιο μεταφοράς 
τεχνογνωσίας 

0 

4.Τεκμηρίωση της 
ύπαρξης 
καινοτομίας στο 
σχέδιο μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και 
τεκμηρίωση της 
εμπορικής 
αξιοποίησης 

Αξιολογείται η τεκμηρίωση της 
καινοτομίας στο σχέδιο και η 
εμπορική αξιοποίησή της. 
Καινοτομία θεωρείται:  

 Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου 
(για την αγορά) ή σημαντικά 
βελτιωμένου σε σχέση με τα 
βασικά του χαρακτηριστικά, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, το 
ενσωματωμένο λογισμικό ή 
άλλα μη υλικά συστατικά, 
προστιθέμενες χρήσεις ή τη 
φιλικότητα προς τον χρήστη 
προϊόντος (υλικού αγαθού ή 
υπηρεσίας)  

Η καινοτομία αφορά 
στην εισαγωγή στην 
αγορά ενός νέου (για 
την αγορά) ή σημαντικά 
βελτιωμένου σε σχέση 
με τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
το ενσωματωμένο 
λογισμικό ή άλλα μη 
υλικά συστατικά, 
προστιθέμενες χρήσεις ή 
τη φιλικότητα προς τον 
χρήστη προϊόντος 
(υλικού αγαθού ή 
υπηρεσίας) 

30 

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 107 από 135 

 

 

 Εισαγωγή στην αγορά ενός νέου 
(για την επιχείρηση) ή 
σημαντικά βελτιωμένου σε 
σχέση με τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, το 
ενσωματωμένο λογισμικό ή 
άλλα μη υλικά συστατικά, 
προστιθέμενες χρήσεις ή τη 
φιλικότητα προς τον χρήστη 
προϊόντος (υλικού αγαθού ή 
υπηρεσίας)  

 Εισαγωγή στις λειτουργίες της 
επιχείρησης μίας νέας ή 
σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας παραγωγής, 
μεθόδου παροχής και διανομής 
ή διαδικασίας υποστήριξης για 
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας θα 
πρέπει να είναι σημαντικό σε 
σχέση με τον όγκο της 
παραγωγής, την ποιότητα των 
προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής και διανομής  

Η καινοτομία αφορά 
στην εισαγωγή στην 
αγορά ενός νέου (για 
την επιχείρηση) ή 
σημαντικά βελτιωμένου 
σε σχέση με τα βασικά 
του χαρακτηριστικά, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
το ενσωματωμένο 
λογισμικό ή άλλα μη 
υλικά συστατικά, 
προστιθέμενες χρήσεις ή 
τη φιλικότητα προς τον 
χρήστη προϊόντος 
(υλικού αγαθού ή 
υπηρεσίας) 

20 

Η καινοτομία αφορά 
στην εισαγωγή στις 
λειτουργίες της 
επιχείρησης μίας νέας ή 
σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας παραγωγής, 
μεθόδου παροχής και 
διανομής ή διαδικασίας 
υποστήριξης για τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες. 
Το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας θα πρέπει 
να είναι σημαντικό σε 
σχέση με τον όγκο της 
παραγωγής, την 
ποιότητα των προϊόντων 
ή το κόστος παραγωγής 
και διανομής 

10 

Δεν τεκμηριώνεται η 
ύπαρξη καινοτομίας 

0 

 

 

Σημειώσεις:  

 Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής).  

 Μηδενισμός οποιουδήποτε από τα τέσσερα κριτήρια προκαλεί αυτόματη απόρριψη του σχεδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

Για την επιχείρηση δικαιούχο της αίτησης αλλά και για τυχόν συνδεδεμένες/ συνεργαζόμενες με αυτήν 
επιχειρήσεις σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
εκτός Ελλάδος, υποβάλλονται τα αντίστοιχα ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη 
χώρα.  

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

2. 

Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης ανά νομική μορφή: 

Για Α.Ε.:  

- Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό 

- Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου 

- Απόφαση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης ή/και μετοχολόγιο από την/το οποίο προκύ-

πτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση 

 

Για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

- Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό 

- Πράξη εκπροσώπησης, σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το καταστατικό 

 

Για Ο.Ε. & Ε.Ε.: 

Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο 
οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση. 

- Για Ατομικές Επιχειρήσεις : αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 1 (Κατάσταση ενερ-

γών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) 

 

3. 

Οικονομικά στοιχεία: 

Για ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων: 

1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης για τις δύο (2) κλεισμένες δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις 

που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες αυτά έ-

χουν υποβληθεί (2017 και 2018). 

Σε περίπτωση που δεν υφίστανται δύο δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις, υποβάλλεται το 

έντυπο μόνο για την τελευταία χρήση (2018). 

2. Έντυπο Ν με αριθμό δήλωσης για την τελευταία κλεισμένη  διαχειριστική χρήση που προηγεί-

ται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για την οποία αυτό έχει υποβληθεί 

(2018), για όλες τις νομικές μορφές, εκτός των ατομικών επιχειρήσεων. 

Για Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) επισυνάπτονται επιπλέον: 

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης, κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω έντυπα Ε3 αναφορικά με τις 

διαχειριστικές χρήσεις. 
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4. 

Δικαιολογητικά απασχόλησης προσωπικού: 

1. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας Έτους, κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω έντυπα Ε3 ανα-

φορικά με τις διαχειριστικές χρήσεις, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσω-

πο ή/και το λογιστή της επιχείρησης, στην οποία, εκτός των στοιχείων μισθοδοσίας, θα αποτυ-

πώνεται και ο αριθμός των ημερών που απασχολήθηκε κάθε εργαζόμενος κατ’ έτος.   

2. Μόνο στην περίπτωση που από τις ως άνω μισθοδοτικές καταστάσεις προκύπτουν περισσότε-

ροι από 250 εργαζόμενοι κατ’ έτος (αθροιστικά για το δικαιούχο και τις τυχόν συνδεδεμέ-

νες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) 

Πίνακες προσωπικού Ε4, κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω έντυπα Ε3 αναφορικά με τις διαχειριστικές 

χρήσεις, από τους οποίους θα προκύπτει το ωράριο εργασίας του συνόλου των εργαζομένων που 

απασχολήθηκαν στις εν λόγω χρήσεις. 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση (δικαιούχος ή συνεργαζόμενη/συνδεδεμένη) δεν απασχόλησε 

προσωπικό στις εξεταζόμενες χρήσεις δεν υποβάλλεται κάποιο δικαιολογητικό. 

 

Μόνο για την επιχείρηση δικαιούχο της αίτησης χρηματοδότησης 

5. 

Νόμιμη λειτουργία: 

Ανάλογα με τη δραστηριότητα/τες του επενδυτικού σχεδίου και τα αναφερόμενα στη σχετική 

νομοθεσία: 

- Άδεια ή Έγκριση ή Γνωστοποίηση λειτουργίας ή Υποβληθείσα στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για 

έκδοση άδειας, συνοδευόμενη από το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

- Άδεια εμπορίας προϊόντων, όπου απαιτείται 

- Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται κάποια άδεια, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας. 

6. 

Υπεύθυνες Δηλώσεις: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου που αφορά στην πλήρωση της ιδιότη-

τας της ΜΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου για την υποβολή της πρότασης  σύμ-

φωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου για τις επιχορηγήσεις που έχουν λάβει 

κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης και οι τυχόν επιχειρήσεις με τις οποίες αυτός λει-

τουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα,  σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

7. 

Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ ή Εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω 

της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής 

ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής 

8 

Το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, καταστατικό κλπ.) του φορέα καινοτομίας από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανήκεις τις επιλέξιμες κατηγορίες των φορέων καινοτομίας της πρόσκλησης 
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9. 

Προσύμφωνο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Εμπειρογνωμοσύνης του δικαιούχου με Πιστοποιημένο 
Φορέα Καινοτομίας, βασισμένο στο ενδεικτικό υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης του Παραρτήματος VII, 
το οποίο θα φέρει σφραγίδες και υπογραφές των συμβαλλομένων, και στο οποίο:  

- Θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση συνεργασίας των μερών εφόσον το έργο εγκριθεί για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

- Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή στο /πρόβλημα που υποβάλλει ο δικαιούχος στον φορέα 
καινοτομίας προς επίλυση, στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (το πρόγραμμα ερευνητικής 
εργασίας και η μεθοδολογία υλοποίησης), στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στους όρους 
συνεργασίας, καθώς και στον τρόπο μεταφοράς της τεχνογνωσίας. Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα 
θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα πεδία της αίτησης χρηματοδότησης. 

- Θα πρέπει να θίγονται θέματα εμπιστευτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικής 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 

- Θα πρέπει να αναφέρεται η δέσμευση του Φορέα Καινοτομίας ότι δεν θα συντάξει το ίδιο ή 
πανομοιότυπο Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για παραπάνω από μία επιχείρηση που αιτείται 
χορήγηση κουπονιού καινοτομίας στη συγκεκριμένη δράση 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 

1. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα α-

νωτέρω δικαιολογητικά σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου 

pdf). 

2. Ελλιπής ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας, κατόπιν εξέτασης του οποίου δε θα μπορεί να 

εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 

πρόσκλησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.   

3. Κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ, ενώ το σύνολο 

των επισυναπτόμενων αθροιστικά δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 ΜΒ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Για τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και των Φορέων Καινοτομίας στην σύναψη συμβάσεων μεταφοράς 

τεχνογνωσίας-εμπειρογνωμοσύνης, ώστε να καλύπτονται βασικοί όροι οι οποίοι αναφέρονται ρητά 

στην προκήρυξη, παρουσιάζεται παρακάτω ένα ενδεικτικό υπόδειγμα σύμβασης – συμφωνητικό 

συνεργασίας μεταξύ μιας  ΜΜΕ και ενός Φορέα Καινοτομίας. 

Τονίζεται ότι η σύμβαση και η τήρηση των όρων αυτής αφορά αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους 

(ΜΜΕ και Φορείς Καινοτομίας) και οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να επιλύεται μεταξύ τους χωρίς 

την μεσολάβηση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.  Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς και καμία 

αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις. 

Το σχέδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την κατάρτιση του προσύμφωνου 

συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του Φορέα Καινοτομίας το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί 

μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης. 

Είναι τέλος σαφές ότι το παρόν ενδεικτικό υπόδειγμα σύμβασης – συμφωνητικό συνεργασίας μπορεί 

να εμπλουτιστεί από τους εμπλεκόμενους (ΜμΕ και Φορείς Καινοτομίας). 
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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (Ενδεικτικό Υπόδειγμα με τα απαραίτητα πεδία/στοιχεία 

σύμφωνα με την Προκήρυξη της Δράσης – Παρέχεται η δυνατότητα εμπλουτισμού)  

Στην [ ΤΟΠΟΣ ] , σήμερα [ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ] οι συμβαλλόμενοι/υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση: 

 Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ) με την [ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ] «…», με ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΕΔΡΑ και ΝΟΜΙΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ, αποκαλούμενη στο εξής ως  «Εταιρεία» (ή «Εργοδότης» , κλπ) 

και: 

 Δημόσιος Ερευνητικός & Τεχνολογικός Φορέας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) 

& Κλαδική Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης…….., ΈΔΡΑ, [ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩ-

ΠΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ], αποκαλούμενο στο εξής ως «Φορέας Καινοτομίας» 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ή ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

1.1 Ο «Φορέας Καινοτομίας»  θα συμμετάσχει στην εκπόνηση/εκτέλεση του Σχεδίου Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας με [ΤΙΤΛΟ: «Κουπόνι Καινοτομίας της επιχείρησης …   » ], που αφορά  στον Κωδικό 

Αίτησης ................................., που παρέλαβε από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ η «Εταιρεία» στις ………20...  

 

1.2 Ο «Φορέας Καινοτομίας» αναλαμβάνει να εκτελέσει το ερευνητικό έργο/σχέδιο Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας, που  περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα [Περιγραφή 

προβλήματος της επιχείρησης, Περιγραφή Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, (αντικείμενο, 

πρόγραμμα εργασίας/μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα), Τεκμηρίωση της καινοτομίας 

και εμπορικής αξιοποίησης)], που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της:  

 

1.3. Ο «Φορέας Καινοτομίας» δεσμεύεται ότι δεν έχει συντάξει το ίδιο ή πανομοιότυπο Σχέδιο 

Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για άλλη επιχείρηση που αιτείται χορήγηση κουπονιού καινοτομίας στη 

συγκεκριμένη δράση 

 

1.4. Η παροχή υπηρεσιών του «Φορέα Καινοτομίας» που αφορούν στην εκπόνηση του Σχεδίου 

Μεταφοράς Τεχνογνωσίας πραγματοποιείται από  τον Επιστημονικό Υπεύθυνο :  

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  
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ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 4.1. Η αμοιβή του «Φορέα Καινοτομίας» για την παροχή των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται 

στο άρθρο 1, ορίζεται στο ποσό των ............ € (ολογράφως ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., που επιβαρύνει την «Εταιρεία».  

 4.2. Για την κάλυψη του ποσού της αμοιβής του «Φορέα Καινοτομίας» για τις  υπηρεσίες του άρθρου 1,  

η «Εταιρεία» εξοφλεί  πλήρως τον «Φορέα Καινοτομίας»  και καταβάλλει σ’ αυτόν και τον νόμιμο ΦΠΑ 

που αναλογεί, ύστερα από την παράδοση του Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από τον Φορέα σε 

αυτήν, με την προϋπόθεση το Σχέδιο να πληροί τις προδιαγραφές που έχουν περιγραφεί στη σύμβαση 

και τα παραρτήματα αυτής.  

 4.3. Έναντι του παραπάνω  ποσού ο «Φορέας Καινοτομίας» θα προσκομίσει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών στην «Εταιρεία». 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ– ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία  έκδοσης της απόφασής ένταξης της 

Μικρομεσαίας Επιχείρησης - «Εταιρείας» στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. 

Η λήξη της παρούσας σύμβασης ορίζεται στους 6 (έξι) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της 

ένταξης-υπαγωγής. 

5.2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης  δεν μπορεί να παραταθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

   

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την εταιρεία Για τον Φορέα Καινοτομίας 
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Νόμιμος Εκπρόσωπος Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (Αναφορά στο θέμα/πρόβλημα της επιχείρησης το 

οποίο καλείται να επιλύσει ο Φορέας Καινοτομίας) 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

(αντικείμενο, πρόγραμμα εργασίας/μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα) 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
ΠΡΟΣ

(1)
: 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2014-2020» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 
 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Φαξ:   (Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης, καθώς και όλα τα υπο-

βαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας της πρότασης 

είναι ακριβή και αληθή. 

2. Ο Δικαιούχος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της πρόσκλησης της Δράσης.  

3. Η επιχείρηση με ΑΦΜ …………… έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην παρούσα Δράση. 

4. Το συγκεκριμένο έργο ή μέρος αυτού, καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει, δεν έχουν χρηματοδοτη-

θεί, ενταχθεί και εφόσον εγκριθούν στην παρούσα Δράση, δεν θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση σε 

άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

5. Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που να αφορούν το επενδυτικό σχέδιο (έναρξη υλοποίησης φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου) πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών όπως ορίζεται στην 

Πρόσκληση της Δράσης. 

6. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

7. Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική 

ισχύ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 

4488/2017 (Α137/13.09.2017). Ειδικότερα: 

 Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), 

 Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους  λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017. 
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8. Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι Προβληματική κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών 

όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης στον Καν. ΕΕ 

651/2014 αρ. 2 σημείο 18». 

9. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 

διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει 

ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. 

10. Η ενιαία επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παρο-

χής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), 

και  λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές. 

11. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησής του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας 

της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των 

δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και 

στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013 

12. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα προσκομιστεί στην ΕΥΔ ΠΚΜ  Συμφωνητικό Συ-

νεργασίας μεταξύ του δικαιούχου και του Φορέα Καινοτομίας, που θα ταυτίζεται σε περιεχόμενο με το 

σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας που υποβλήθηκε προς αξιολόγηση, αμέσως μετά την υπογραφή του και 

το αργότερο εντός ενός μήνα από την ενημέρωση του δικαιούχου για την έγκριση της πρότασής του. 

13. Ο δικαιούχος της επιχείρησης παρέχει ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή του για την νόμιμη επεξεργα-

σία κατ΄άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προ-

σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδη-

γίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1-88] σε όλα τα στάδια 

της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, στην περίπτωση υπα-

γωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επένδυσής του. 

14. Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος 

της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης 

15. Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 

περιορισμούς και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 . 

16. Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμό-

διες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

17. Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού 

σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των α-

σφαλιστικών οργανισμών. 

18. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον ΕΦ/ΕΥΔ ΠΚΜ και όσα 

λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

19. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦ/ΕΥΔ ΠΚΜ αναφορι-

κά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (εκθέσεις ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά 

(on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦ/ ΕΥΔ ΠΚΜ. 

20. Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη 

του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδό-
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τηση. 

21. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της μικρής, πολύ μικρής ή Μεσαίας Επιχείρη-

σης, σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003. 

22. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι  την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης στήριξης σύμφωνα με τον Καν.1303/2013, άρθρο 65, παρ.6 

23. Ο Δικαιούχος αποδέχονται ότι στην περίπτωση κοινοποιήσεων –επιδόσεων εγγράφων που αφορούν την 

Πράξη του, λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα την οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης 

τους και η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης τους. Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής τους έδρας στην ΕΥΔ ΠΚΜ και τον ΕΦ. Σε  περί-

πτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση - επίδοση θα συ-

ντελείται  στην φορολογική  έδρα της απόφασης ένταξής του. 

 

Ημερομηνία:      ..…/……/2019 

                                                                                                                                                                
Για την επιχείρηση/ 

                                                                                                                                                                               
-Ο- 

                                                                                                                                                     
Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

 

 

 

(Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, 
υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προ-

σπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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B) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με  
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτό-

τητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 

Αρ.Τηλεομοιοτύ

που (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρο-

μείου (Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Β.1: 

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση  ή  

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως  «ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα)»  από κοινού με άλλες 
επιχειρήσεις. (Στην έννοια της «ενιαίας οικονομικής μονάδας» περιλαμβάνονται και οι συν-
δεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα: 
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Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα». 

 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 
Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την οποία η αιτούσα λει-

τουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβά-
νονται οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής 0-100 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώ-
που 

 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 
Εκπροσώπου 

Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα λειτουργεί ως 
ενιαία οικονομική μονάδα, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του 
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκει-
ται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου (συμβάσεις, μετοχολόγιο, ισολογισμοί, δη-
λώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω: 

i. Την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.  

ii. Την ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής. 

iii. Την υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια. 

iv. Την εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή τη διανομή των εσόδων μεταξύ των 
διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.  

v. Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανομή των εξωτερικών κινδύνων με-
ταξύ τους.  

vi. Τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την 
ενιαία επιχείρηση . 

vii. Τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμέ-
νες με αυτήν. 

Β.2: 

 Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με 
αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αι-
τούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευ-

ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6



 

 

Σελιδα 122 από 135 

 

 

ταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα) από την ημερομη-
νία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος 
de minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επι-
χείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση 

.
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Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οι-
κονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ Μέ-
τρο/ Δράση από 
το/την οποίο/α η 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννο-
μο δικαίωμα λή-
ψης της ενίσχυ-

σης (από 
1/1/2018 και με-
τά) και φορέας 
χορήγησης ενί-

σχυσης. 

Αριθμός Υ-
πουργικής 
Απόφασης 

Ένταξης ή α-
ριθμός σύμ-
βασης ή άλ-

λου εγγράφου 
με το οποίο 

τεκμηριώνεται 
η λήψη του 
έννομου δι-
καιώματος. 

Ημ/νία Υ-
πουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 

ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 

δικαιώμα-
τος. 

Ποσό δημόσι-
ας χρηματο-
δότησης που 
αναγράφεται 
στην Απόφα-
ση Ένταξης. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότη-
σης που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 

στην επιχείρη-
ση. 

Ημ/νία καταβο-
λής τελευταίας 
χρηματοδότη-

σης. 

Επωνυμία 
Δικαιού-
χου της 

Ενίσχυσης 

ΑΦΜ Δι-
καιούχου 
της Ενί-
σχυσης 
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης 
της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η 
επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προη-
γούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση 
του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον υπο-
λογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των α-
νωτέρω αποφάσεων. 

      

Β.3: 

 Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβλη-
θεί από την αιτούσα, καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία 
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρή-
σεις), για τις οποίες έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης, κατά τα τελευταία 
τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα) από την ημερομηνία υ-
ποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος  

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε 
άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, 
φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει 
καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομι-
κή μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ 
Δράση από 
το οποίο  η 
επιχείρηση 
έχει απο-
κτήσει έν-
νομο δικαί-
ωμα λήψης 
της ενίσχυ-
σης (από 
1/1/2018 
και μετά) 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός και ημε-
ρομηνία 

Υπουργικής Από-
φασης Έντα-
ξης/υπαγωγής ή 
ημερομηνία λή-
ψης του έννομου 
δικαιώματος  

Ίδιες δαπά-
νες που 
απετέλεσαν 
αντικείμενο 
ενίσχυσης 
δυνάμει 
άλλου κα-
θεστώτος 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 
που έχει κατα-
βληθεί πραγμα-
τικά στην επιχεί-
ρηση. 

Ημ/νία καταβο-
λής τελευταίας 
χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 
της Ενί-
σχυσης. 

ΑΦΜ Δι-
καιούχου 
της Ενί-
σχυσης. 

        

        

        

        

(***) Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης 
του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης 
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Β.4: 

Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από 
την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικο-
νομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρί-
σκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώ-
τος (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθε-
στώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για ή οιουδήπο-
τε άλλου καθεστώτος. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 
ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ Μέ-
τρο/ Δράση στο 
οποίο/α η επιχεί-
ρηση  έχει υπο-
βάλλει πρόταση 
και φορέας χορή-
γησης ενίσχυσης 

Ημ/νία Υποβολής 
επενδυτικής πρότα-
σης  

Ποσό αιτούμενης δη-
μόσιας χρηματοδότη-
σης  

Επωνυμία Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     

     

 Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών ανακριβειών στη δήλωσή μου μετά την ένταξη του έργου, 
το επενδυτικό σχέδιο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δημόσια 
χρηματοδότηση. 

 

Ημερομηνία:  ..…/……./2019 

                                                                                                  
Για  την επιχείρηση, 

 

 

                                                             
                                                                                         -Ο- 

Νόμιμος εκπρόσωπος  
  (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύ-
νεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρί-
τον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Έντυπο αίτημα καταβολής ενίσχυσης, όπως αυτό παράγεται κατόπιν υποβολής στο ΠΣΚΕ, με 

πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του δικαιούχου. 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από δη-

μόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα υποβληθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά 

είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιη-

θούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα. 

 Εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet.  

 Έγγραφα/δικαιολογητικά προς τεκμηρίωση τυχόν τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας 

 Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζο-

νται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

 Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης, αν υπάρχει, από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρ-

φωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδη-

γούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 Συμφωνητικό συνεργασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας, συνοδευόμενο από τον πίνακα κατάθε-

σης του από την ιστοσελίδα gsis.gr, μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας, με η-

μερομηνία έναρξης την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. Σημειώνεται ότι, το συμφωνητι-

κό θα πρέπει να ταυτίζεται σε περιεχόμενο με το σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας που υπο-

βλήθηκε προς αξιολόγηση, πέραν της δέσμευσης της επιχείρησης και του φορέα για συνεργα-

σία. 

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

 Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 10.3 

 Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις (Εκτύπωση Βιβλίου Εξόδων για επιχειρήσεις με Απλο-

γραφικά Βιβλία, Καρτέλα Προμηθευτή και ημερολογιακές εγγραφές παραστατικών τιμολόγη-

σης και εξόφλησης για επιχειρήσεις με Απλογραφικά Βιβλία) 

 Μητρώο παγίων, από όπου θα προκύπτει η καταχώρηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στα 

άυλα πάγια. 

 Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών:  

◦ Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου, εφόσον υπάρχουν. 

◦ Τελική έκθεση πεπραγμένων με αναφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, στο 

πρόγραμμα εργασίας που ακολουθήθηκε, στους ανθρώπους που υλοποίησαν το έργο, τις 

ώρες και τις μέρες απασχόλησης αυτών  

◦ Παραδοτέα υλοποίησης (Έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας/παραδοτέα). 

 

Σημειώνεται ότι: 

 Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση των δαπανών μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοι-

χείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρ-

φωση με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης.  
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 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,  παρέχοντας κάθε 

δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγ-

χου.  

 Τα παραστατικά τιμολόγησης για να πιστοποιηθούν θα πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένα 

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου κατά τέτοιον τρόπο, 

ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης από το taxisnet 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής 

Διοίκησης ή Βεβαίωση Οφειλής 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το 

Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα 

δηλώνονται τα κάτωθι:  

o οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για τις οποίες η ενιαία οικονομική μονάδα (ο δικαι-

ούχος και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις) έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης  σε 

τρία οικονομικά έτη (έτος χορήγησης έννομου δικαιώματος ενίσχυσης στην δράση και τα δύο 

προηγούμενα) 

o ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανά-

κτησης 

o τα στοιχεία του εταιρικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί η επιχείρηση να πιστωθεί η 

επιχορήγηση 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη 

εκχώρησης της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης προσκομίζονται: α) Σύμβαση 

εκχώρησης έναντι δανείου με το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα, β) βεβαίωση εκταμίευσης αυτού και γ) 

βεβαίωση για το IBAN της σύμβασης εκχώρησης. 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης 

πληρωμών. Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε πτωχευ-

τική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού 

και διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.   

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 

99 Πτωχευτικού Κώδικα). 

 

ΟΕ / ΕΕ / ΕΠΕ / ΙΚΕ / ΑΕ 

 Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης από το taxisnet 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής 

Διοίκησης ή Βεβαίωση Οφειλής 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το 

Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών 

 Μόνο για ΑΕ: Τελευταίο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που θα φέρει σφαγίδα και υπογραφές, και από 

το οποίο θα προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα 

δηλώνονται τα κάτωθι:  

o οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για τις οποίες η ενιαία οικονομική μονάδα (ο δικαι-

ούχος και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις) έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης  σε 

τρία οικονομικά έτη (έτος χορήγησης έννομου δικαιώματος ενίσχυσης στην δράση και τα δύο 

προηγούμενα) 
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o ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανά-

κτησης 

o τα στοιχεία του εταιρικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί η επιχείρηση να πιστωθεί η 

επιχορήγηση 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη 

εκχώρησης της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης προσκομίζονται: α) Σύμβαση 

εκχώρησης έναντι δανείου με το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα, β) βεβαίωση εκταμίευσης αυτού και γ) 

βεβαίωση για το IBAN της σύμβασης εκχώρησης.  

 Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός. Σε περίπτωση που έχει τροπο-

ποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης σε σχέση με την υποβολή, υποβάλλεται επιπρόσθετα επικυ-

ρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού. 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαρι-

στή/συνεκκαθαριστή.  

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης 

πληρωμών. Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε πτωχευ-

τική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, πιστοποιητικό περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού 

και διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.   

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 

99 Πτωχευτικού Κώδικα). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………………….…….……..  με ΑΦΜ 

……………..… η οποία είναι δικαιούχος της πράξης με κωδικό έργου ………………. στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας 

για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» δηλώνω ότι: 

 

 

 

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για τις οποίες η ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα) έχει αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης  σε τρία οικονομικά έτη (έτος χορήγησης έννομου δικαιώματος ενίσχυσης στην δράση και τα δύο 

προηγούμενα) 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σ ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Υ &  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σ 

ΤΡΕΧΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Υ 
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Α. Η επιχείρηση, καθώς και οι επιχειρήσεις με τις οποίες αυτή λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα 

(οντότητα)» (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με το δικαιούχο επιχειρήσεις)
1,

 έχουν αποκτήσει 

έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης σε τρία οικονομικά έτη (έτος χορήγησης έννομου δικαιώματος ενίσχυσης στην 

παραπάνω δράση
2
 και τα δύο προηγούμενα) τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: 

* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από τη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για 

τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αυτή, 

καθώς και οι επιχειρήσεις με τις οποίες λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα)» (στην έννοια 

περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με το δικαιούχο επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης σε τρία 

οικονομικά έτη (έτος χορήγησης έννομου δικαιώματος ενίσχυσης στην παραπάνω δράση και τα δύο προηγούμενα) 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. 

Γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών ανακριβειών στη δήλωσή μου, θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη 

ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

Δ. Ο  εταιρικός λογαριασμός όψεως στον οποίο θα πιστωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ η δημόσια χρηματοδότηση της 

ανωτέρω δράσης είναι: 

 Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ………………………………………………………….. 

 Τράπεζα …………………………………………………………………………………… 

 Δικαιούχος Λογαριασμού ……………………………………………………………….. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι ακριβή 

Ε. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης παλιάς 

κρατικής ενίσχυσης 

ΣΤ. Δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση του έργου (Σε περίπτωση εκχώρησης διαγράφεται το εδάφιο) 

Ζ. Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017). 

 

Ημερομηνία:      ……….20… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

                                                                 

1
 Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 2 Κανονισμού 1407/2013 

2
 Ως έτος χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής 

απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α) Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία 
από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία 
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί 
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει 
όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία 
που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό 
ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που 
αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση 
υπέρ το άρτιο· 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 
χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει 
συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για 
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από 
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ 
του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα 
μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών 
που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη 
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest 
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

Η  εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται τόσο σε επίπεδο 
αιτούσας επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) 

Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι 
προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18  του Καν. 651/2014 και πρέπει να 
προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ ατομικής μορφής: 

Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι 
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε 
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πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του 
άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της 
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

 

2. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή 

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του 
Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην 
πτωχευτική διαδικασία.  

 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου 
λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του 
Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην 
πτωχευτική διαδικασία και  

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β)  του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών 
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν 
Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες 
βάση Κ.Α.Χ.  

 

4. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου 
λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας: 

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 
ισχύει και/ή  

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του 
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Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην 
πτωχευτική διαδικασία και  

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β)  του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο 
καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες  τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ  
δημοσίευσης  όπου  αυτή προβλέπεται  και   Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών  
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων  ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

5. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το 
δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η 
οποία έχει ολοκληρωθεί.» 

 

 

Τα στοιχεία των λογαριασμών που αναφέρονται, παρουσιάζονται σύμφωνα με το Ν.4308/2014 

(Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα - ΕΛΠ). 
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