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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟ
Ορθή Επανάληψη 9/11/2022
Διόρθωση Παραρτήματος IV

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση ανέργων για
αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «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. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
3. 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.
4. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13
παρ. 7η όπως ισχύει.
5. Το Νόμο 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 26 για την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου
4314/2014,
6. Την µε αρ. πρωτ. 68967/7-7-2022 (ΦΕΚ 3692 Β/13-7-2022) Υπουργική Απόφαση µε την οποία
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.»
7. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 , «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006 του Συμβουλίου».
8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
9. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της
24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).
10. 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.
11. 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
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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),
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
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.
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 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων”»,
Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων», όπως ισχύει.
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».
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».
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», όπως ισχύει,
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.
Η με Α.Π. 126829/ ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «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».
Το με Α.Π. 74668/EYKE1312/5-7-2021 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου
πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων
που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας».
Η με Α.Π. 4310/1-9-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Πρόσκληση
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν
στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», όπως ισχύει
Η ανάγκη τροποποίησης της πρόσκλησης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων
επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας»,
Αποφασίζει

Α. Την 5η τροποποίηση της Απόφασης με αρ. πρωτ. 4310/1-9-2021 και θέμα: Πρόσκληση «Ενίσχυση
ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020 (ΑΔΑ:ΨΧ6Ζ7ΛΛ-19Υ), καθώς και την τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης ως
προς τα παρακάτω:
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1)

Στο Κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να
διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ
κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
Σε
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .

2)

Στο Κεφάλαιο 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ,

Στη παράγραφο 10.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Από
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών ή η μη προσκόμιση
του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης.
Σε
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή
τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου
χρονικού διαστήματος. Η εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το
Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης.
Στις περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής του Δεύτερου ή του Τελικού
Αιτήματος Επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας και ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί σε υποβολή του Αιτήματος
Επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ειδοποίησης. Σε περίπτωση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα οδηγείται σε
ανάκληση της Απόφασης Ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης.
Στη παράγραφο 10.2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Από
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών ή η μη προσκόμιση
του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης.
Σε
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή
τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου
χρονικού διαστήματος. Η εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το
Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης

3)

Στο Κεφάλαιο 12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

Από
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών ή η μη προσκόμιση
του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης.
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Σε
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή
τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου
χρονικού διαστήματος. Η εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το
Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης.
Στις περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής του Τελικού Αιτήματος
Επαλήθευσης, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δηλωθείσα
διεύθυνση επικοινωνίας και ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί σε υποβολή του Αιτήματος Επαλήθευσης,
στο ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ειδοποίησης.
Σε περίπτωση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα οδηγείτε σε ανάκληση της
Απόφασης Ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης.

4)

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Από
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών ή η μη προσκόμιση
του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης.
Σε
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή
τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου
χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται στο Κεφ. 10 της παρούσας. Η εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων
Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και σε
επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης.

5)

Στη παράγραφο «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης

Από
Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ
Σε
Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής
Διοίκησης) σε ισχύ.
Στην παράγραφο «Για την ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ απαιτείται πλέον των παραπάνω: »
Από
1. Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με Ν.4611/2019 από τον ΕΦΚΑ (για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο), σε ισχύ. Σας επισημαίνουμε ότι, καθώς η τελική σας
πληρωμή/εκταμίευση εμπίπτει στον Νόμο 4314/2014, άρθρο 32 και Νόμο 4712/2020, άρθρο 63, σε
περίπτωση που στην ασφαλιστική ή/και στην φορολογική ενημερότητα υπάρχει παρακράτηση (και η οποία δε
θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% εκ του λαβείν), τότε αυτή θα αποδοθεί υπέρ του ΕΦΚΑ ή/και Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα.
Σε
1.
Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με Ν.4611/2019 από τον ΕΦΚΑ (για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο), σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προσκομιστεί βεβαίωση οφειλής γίνεται και η παρακράτηση του ποσού,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 & Ν.4174/2013.
Συγκεκριμένα α) σε περίπτωση προσκόμισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται
παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού, β)
σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής
στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την επιχείρηση, αυτό
καταβάλλεται σε αυτή.
2.
Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην
Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων.
Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου σύμφωνα με την
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ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 & Ν.4174/2013 α) σε περίπτωση
προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση για
λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού, β) σε περίπτωση προσκόμισης
βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση
υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 4310/1-9-2021 και θέμα: Πρόσκληση
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους
τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020 (ΑΔΑ:ΨΧ6Ζ7ΛΛ-19Υ) με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος
της.
Γ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr,
και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.
Δ. 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 pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepaanem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου").

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Συνημμένα:
Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της
Κοινοποίηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τ. Αρχή Πληρωμής), Ν.
Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10 105 63 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
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
ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ

Κοινοποίηση (μόνο ηλεκτρονικά):


Μονάδα Α1



Μονάδα Β1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08:
«Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 08 :
«Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας»
Κωδικός Πρόσκλησης: 208.8iii
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2022
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Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και
συντμήσεις έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

Αρχή Ελέγχου

ΑμΕΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά
ανεξάρτητη από τη Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης, η οποία
ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι
υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου. Στην Ελλάδα είναι η Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρία.

Αίτημα Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης Δαπανών

Αίτημα του Δικαιούχου που αποστέλλεται στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) για
την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου του.

Αναθέτουσα αρχή

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάκτηση

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

ΑΠ

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

Αχρεωστήτως Καταβληθέν
Ποσό

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν,
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης
με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Δημόσια Δαπάνη

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

Δημοσιονομική Διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής
σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου η οποία είναι
ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
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Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
δυνάμει του άρθρου 107 της Συνθήκης, οι Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν
δημόσια ενίσχυση.

Δράση

Το σύνολο των στοιχείων που ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή μέσω
της Πρόσκλησης και του συνοδευτικού Οδηγού Εφαρμογής αυτής βάσει
των οποίων εντάσσονται και υλοποιούνται οι πράξεις.

ΕΔΕΤ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα
Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια
Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και
εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή
στρατηγική που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ΕΔΕΤ.

Επενδυτικό σχέδιο

Το σύνολο των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση
χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης.

ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή).

ΕΦ

Ενδιάμεσος Φορέας: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ενεργεί υπό
την ευθύνη μιας Διαχειριστικής Αρχής ή Αρχής Πιστοποίησης ή εκτελεί
καθήκοντα εξ ονόματος μίας τέτοιας αρχής σε σχέση με Δικαιούχους που
υλοποιούν πράξεις (στην προκειμένη περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ).

€

Ευρώ

Παρατυπία

Κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την
εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη
οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και η οποία ζημιώνει ή
ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτής..

ΠΔΕ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΣΚΕ

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που
περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη
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διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
ΣΑΕ

Συλλογική Απόφαση Έργου.

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
2014−2020 (Εταιρικό
σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ)

Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των
λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο
αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014- 2020)

Η
Απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
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”»

Φορέας χρηματοδότησης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει την ευθύνη απόδοσης
των πιστώσεων στο Δικαιούχο ή στον Ενδιάμεσο Φορέα στην περίπτωση
πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

Φορέας της Επένδυσης/
Φορέας υλοποίησης

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των Δικαιούχων στο πλαίσιο των
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 107 της Συνθήκης.

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.

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020,
Άξονας Προτεραιότητας 08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο
«8iii1: Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων».

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η νομική βάση της δράσης είναι:













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.
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).
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου».
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L
352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De
Minimis).
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),
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και
αποθήκευσης των δεδομένων.
Ο Νόμος 4314/2014 (Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020) (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
όπως ισχύει.
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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.
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”»,
Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
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».
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».
Το άρθρο 13, παρ. 7ε του Ν. 4314/20014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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», όπως ισχύει,
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.
Η με Α.Π. 126829/ ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «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».
Το με Α.Π. 74668/EYKE1312/5-7-2021 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης
επί σχεδίου πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και
ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας
της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Σημειώνονται τα εξής:
1. Οι δικαιούχοι που θα συμμετέχουν στη Δράση θα 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.
2. Για την υλοποίηση της Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (ELL
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(DeMinimis) και την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την
εσωτερική αγορά.
Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο
κατά του οποίου εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως
της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη
με την εσωτερική αγορά.
Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το Κεφάλαιο ΙΙ του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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.
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.
Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της ενίσχυσης.
 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.
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 4.5.2016.8.
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 απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου είναι αναρτημένο στο site της ΕΥΔ ΕΠ
ΠΚΜ (www.pepkm.gr).

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
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Μακεδονίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Προώθηση της βιώσιμης
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», στον
Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική προτεραιότητα: 8iii
«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και στον Ειδικό Στόχο 8iii1:
Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται σε
7.610.000 €.
Η δράση αφορά την ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - όπως αποτυπώνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΑ - και στις υπόλοιπες περιοχές της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα
τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο
διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού
πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης
βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς».
Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και
ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά
τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγροδιατροφικός Τομέας
Τουρισμός
Υλικά και Κατασκευές
Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Ενέργεια ς
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ) που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της
δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός
χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής
ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία
(κύρια ή δευτερεύουσα).
Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας Πρόσκλησης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ &
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας.
Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι
επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την
ΠΚΜ).
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Το ΕΚΤ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη,
να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου
μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των
καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης,
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της
ανθρώπινης υγείας.
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος,
πιστοποίηση, πληρωμή κ.λ.π.) 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 υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ.
αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ).
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.)
1407/2013 πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

06/09/2021 ώρα 13:00

15/11/2021 ώρα 15:00

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και
κατανομής των ποσών με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων. Κάθε τροποποίηση των
ανωτέρω στοιχείων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 20142020 (www.pepkm.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΦ - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepaanem.gr)
Κωδικός πρόσκλησης

208.8iii

Τίτλος και περιγραφή Δράσης

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων
επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Τομείς

Δείκτες εκροών
Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης

Οι τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας:
• Αγροδιατροφικός Τομέας
• Τουρισμός
• Υλικά και Κατασκευές
• Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Τεχνολογίες Ενέργειας
• Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
• Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
11304: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων
επιχειρήσεων


Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
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Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

Λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
7.610.000 ευρώ

Κατηγορία ενίσχυσης

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς ενίσχυσης

1407/2013 de minimis

Ταμείο

ΕΚΤ

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

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται ο άνεργος που υποβάλλει την πρόταση και φέρει την
ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την καλή εκτέλεση του έργου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:












Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Να έχουν γεννηθεί από την από 01/01/1955 έως 31/12/1991.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον
πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί
παράταση ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμήκυνσης
του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική
έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Σε
περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου,
αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να
είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός
χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές
κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως
κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης
Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη
επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
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Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία
από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
o Ατομική Επιχείρηση
o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
o Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
o Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
o Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.
4430/2016 (Α΄32)
Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού
προσώπου ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη
μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι
εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του
θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου και
είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων
που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος
έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η
ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς
και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος
του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΕΦ.









Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης
αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση
χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και 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. Ως υποδομές νοούνται
τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες
της ΕΣΑμεΑ.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο
δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον
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οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο
χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε
ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
Να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων
στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.
Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του
επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση.
Για τις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν
την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης θα απαιτηθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με
τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση μέχρι την ένταξή τους.
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
1.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες
εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή
υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν.
1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας
(στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),
3. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της
επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση.
4. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να
είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός
χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές
κοινής ωφέλειας )π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως
κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή
εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα,
οι χώροι συνεργασίας/ co workingspaces). Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της
αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την
εγκατάστασή της.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησης ή της νέας καινοτόμου επιχείρησης θα αφορά
αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
•
•

Αγροδιατροφικός Τομέας
Τουρισμός
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•
•
•
•
•
•

Υλικά και Κατασκευές
Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Ενέργειας
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε έναν ή περισσότερους
από τους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυστηρά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη
δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης (έγκρισης) της πρότασής τους.
Για τις επιχειρήσεις που θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις προς πλήρη συμμόρφωσή τους
με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας
δαπανών ορίζεται η ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί το κατ’ αποκοπήν απλοποιημένο κόστος.
Η μεθοδολογία υπολογισμού βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα, σύμφωνα με το Άρθρο 67,
παρ. 5, σημείο α), εδ. i) του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013. Ως στατιστικά δεδομένα
χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα επαληθευμένων δαπανών από όμοιες πράξεις της
περιόδου 2007-2013. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται 19.702 πράξεις που υλοποιήθηκαν
κατά το διάστημα 2008-2015 και αποτελούν επαληθευμένες πραγματικές δαπάνες ύψους
291.357.475,49 €. Από την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων υπολογίζεται το μέσο ποσό
επιχορήγησης μιας νέας επιχείρησης για διάστημα λειτουργίας 12 μηνών.
Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα επιλεγούν κατά
την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το
πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες οι οποίες,
ενδεικτικά, είναι:
1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης,
θέρμανσης, κλπ,
3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών
εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε
επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
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6.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα ανέλθει σε
7.610.000 €. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα επί μέρους ποσά που αφορούν στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
και στις λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την ακόλουθη
ενδεικτική κατανομή:



4.160.000 € στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
3.450.000 € στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα ποσά αυτά μπορούν να ανακατανεμηθούν μεταξύ τους
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου
ποσού ύψους 14.800 €.
Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις
επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από
αυτή της έναρξης εργασιών.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L
352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).
Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 100% Δημόσια Επιχορήγηση.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αίτηση χρηματοδότησης
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου
Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
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• της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr )
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr )
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr )
• στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr
• στην ιστοσελίδα www.kepa-anem.gr
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η υποβολή να ολοκληρωθεί μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των επενδυτικών σχεδίων. Μετά τη λήξη της
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
αίτησης χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα
δεν θα αξιολογούνται.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 06/09/2021 και έως την 15/11/2021 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.
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 και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 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. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση 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 να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση, ήτοι έως και την 11/11/2021. 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 και παρέχει τη δυνατότητα της
επανυποβολής 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.
Οδηγίες σχετικά με τη χρήστη του ΠΣΚΕ μπορείτε να βρείτε:
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1. Στις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις της ΜΟΔ
(https://www.mou.gr/el/pages/FAQ.aspx?categoryID=46
2. Στα εξής ενημερωτικά βίντεο:
Video 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ σε 3 απλά βήματα
https://www.youtube.com/watch?v=D9TGSDsPTcE&t=12s
Video 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης
https://www.youtube.com/watch?v=eFucHiugcno&t=14s
Video 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk
Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk - YouTube
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ ΕΠ
ΠΚΜ και τον 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)

•

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 email που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής
προς τον ΕΦ ή/και την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη
όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης)
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο
Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ.
Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει
συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να
είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την
διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip
ή και rar.

17

ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7ΛΛ-ΤΟ8
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
9.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα
ακόλουθα όργανα:
Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθούν δύο (2) Επιτροπές Αξιολόγησης
(μία για την περιοχή ΣΒΑΑ και μία για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας) με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Στην απόφαση αυτή
θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών, θα ορίζονται τα μέλη τους και ό,τι άλλο
σχετικό απαιτείται σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται
και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
Στις επιτροπές θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της εκάστοτε αστικής
αρχής σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με
τον ορισμό της αστικής αρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την
αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην
παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων (Όργανο Ελέγχου,
Επιτροπή Παραλαβής κλπ).
Με απόφαση του ΕΦ ορίζονται στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή Αξιολόγησης
κατά την επιβεβαίωση της υποβολής 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ της παρούσας
αναλυτικής πρόσκλησης.
Αν κατά τον έλεγχο, απαιτηθεί να ζητηθούν από τον ΕΦ συμπληρωματικά στοιχεία ή/ και
διευκρινήσεις για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης χρηματοδότησης
και της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ο ΕΦ ενημερώνει τον δυνητικό
δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Αίτηση και ο
τελευταίος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ειδοποίησης. Τα εν λόγω
συμπληρωματικά δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον
δικαιούχο, στο πεδίο του ΠΣΚΕ «ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
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 και δύναται να οδηγήσει την απόρριψη της Αίτησης
Συμμετοχής.
Η μη προσκόμιση στοιχείων που αφορούν στην αξιολόγηση βαθμολογούμενου κριτηρίου
συνεπάγεται τη μη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού στο Φύλλο Αξιολόγησης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ).
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦ, διενεργούν 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. Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως
χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:
i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ)
ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
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.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται
για ένταξη όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

9.3. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ εισηγείται το πρακτικό της κάθε Επιτροπής Αξιολόγησης στον Περιφερειάρχη
και εκδίδονται οι Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης.
Οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους :
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•
•
•
•

της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr)
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr )
του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr)

Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 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 με αναλυτική ενημέρωση επί του Τεχνικού Παραρτήματος στο οποίο
περιγράφεται η γενική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, ο συνολικός εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του καθώς και οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό
Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά).
Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής ως «υπό σύσταση» επιχείρηση, μετά την
λήψη της επιστολής ενημέρωσης ένταξης στη Δράση και μετά την έναρξη δραστηριότητας
στη Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων
της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ της επιχείρησης, της επωνυμίας της
επιχείρησης τους, της διεύθυνσης της έδρας, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων
στοιχείων δεν είχαν καταχωρηθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.
Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης διενεργείται έλεγχος ολοκλήρωσης της
διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. και πλήρωσης των προϋποθέσεων
συμμετοχής στη Δράση.
Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη Δράση ενημερώνονται (μέσω ηλεκτρονικής
επιστολής) από τον ΕΦ.
O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των
απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους 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 XIIτου Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο
δημοσιοποίησης.

9.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής
Απόφασης για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ
2014-2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).
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
(αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
από την επομένη της δημοσίευσης των αποφάσεων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
(www.pepkm.gr),προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.
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Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων
του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.
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 επιτροπές 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 υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ εισηγείται στον Περιφερειάρχη τα αποτελέσματα της εξέτασης των
ενστάσεων.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί και αναρτώνται στο πρόγραμμα
Διαύγεια, στο www.pepkm.gr, στο www.efepae.gr,του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΚΕΠΑΑΝΕΜ ΑΜΚΕ www.kepa-anem.gr Επίσης κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους 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 αποτελεσμάτων χωρίς την δυνατότητα έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία
Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης και
αποφάσεις ένταξης.

10.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
10.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου
υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), στοιχείων που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης, όπως είναι το Αίτημα Ελέγχου ή
τα δεδομένα φυσικού αντικειμένου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των
κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (βλ. και σχετική υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου
και εξόδου στην παράγραφο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ).
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του
αναφορικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/ΕΦ θα προβεί
στη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να κλιμακωθούν από τη διατύπωση απλών
συστάσεων συμμόρφωσης προς το Δικαιούχο μέχρι και την ενεργοποίηση διαδικασιών
ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης.
Η παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται μέσω
επαληθεύσεων (διοικητικών ή/και επιτόπιων) σε περιπτώσεις ενδιάμεσων και τελικών
αιτήσεων επαλήθευσης, από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα επαλήθευσης του ΕΦ. Στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
περιγράφονται τα ζητούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα πιστοποίησης καθώς και τα
δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης.
Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 4.000,00€ υποβάλλεται εντός 60
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της
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επιχείρησης (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) και σε κάθε
περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της
προθεσμίας των 60 ημερών κατά ένα (1) μήνα, μετά από σχετική, επαρκώς τεκμηριωμένη,
αίτηση επιμήκυνσης του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του
ΕΦ.
Η επαλήθευση είναι διοικητική και πραγματοποιείται με την υποβολή των ακόλουθων
δικαιολογητικών εγγράφων.
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας
www.gsis.gr - MyAADE) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και
Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων), με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης.
2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει
ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση
στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, τότε απαιτείται
και η υποβολή του Εντύπου Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού).
3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης
(μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’
230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061).
4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες
οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με το ν.
3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες)
5. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου μέσω του ΠΣΚΕ
Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30
ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
επιλεξιμότητας δαπανών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) της
επιχείρησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των 30 ημερών κατά ένα (1) μήνα,
μετά από σχετική, επαρκώς τεκμηριωμένη, αίτηση επιμήκυνσης του δικαιούχου και μετά
από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
Η επαλήθευση είναι διοικητική και πραγματοποιείται με την υποβολή των ακόλουθων
δικαιολογητικών εγγράφων.
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας
www.gsis.gr - MyAADE) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και
Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων), με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης
(μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες
οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης
4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
(ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
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Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών
ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της επιλεξιμότητας
δαπανών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) της επιχείρησης. Είναι
δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των 30 ημερών κατά ένα (1) μήνα, μετά από σχετική,
επαρκώς τεκμηριωμένη, αίτηση επιμήκυνσης του δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/
απόφαση του ΕΦ.
Η επαλήθευση είναι διοικητική και πραγματοποιείται με την υποβολή των ακόλουθων
δικαιολογητικών εγγράφων.
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας
www.gsis.gr - MyAADE) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και
Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων)
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης
(μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες
οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης
4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
(ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου μέσω του ΠΣΚΕ
Η εκάστοτε Αίτηση Επαλήθευσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο
για το σκοπό αυτό έντυπο, ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.
Αν κατά τον έλεγχο εκάστοτε Επαλήθευσης, απαιτηθεί να ζητηθούν από τον ΕΦ απαιτούμενα
δικαιολογητικά, συμπληρωματικά στοιχεία ή/και διευκρινίσεις ο ΕΦ ενημερώνει τον
δυνητικό δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην
Αίτηση και ο τελευταίος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα
στοιχεία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ειδοποίησης. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την ανωτέρω
προθεσμία, το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα οδηγείται σε απένταξη.
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα
Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Η
εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το Επιχειρηματικό
Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης.
Στις περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής του
Δεύτερου ή του Τελικού Αιτήματος Επαλήθευσης, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας και ο τελευταίος
υποχρεούται να προβεί σε υποβολή του Αιτήματος Επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ειδοποίησης.
Σε περίπτωση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα οδηγείται σε
ανάκληση της Απόφασης Ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται η σταδιακή υποβολή και πιστοποίηση/ εκταμίευση εκάστοτε
ενδιάμεσου Αιτήματος Επαλήθευσης (1ου και 2ου) πριν την υποβολή και πιστοποίηση του
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Τελικού Αιτήματος Πιστοποίησης. (Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της επιχείρησης, ο δικαιούχος απαιτείται
να υποβάλλει καταρχήν το 1ο Αίτημα Επαλήθευσης και κατόπιν της πρώτης (1ης ) εκταμίευσης
να προχωρήσει στο 2ο Αίτημα Επαλήθευσης κ.ο.κ. (αντίστοιχα, εφόσον έχουν παρέλθει 12
μήνες από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών απαιτείται η σταδιακή
ολοκλήρωση/ εκταμίευση επιχορήγησης των δύο ενδιάμεσων ελέγχων πριν τον τελικό).
Μετά το πέρας της επαλήθευσης, ο ΕΦ εντέλλεται τη σύνταξη και καταχώρηση στο ΠΣΚΕ της
Έκθεσης Επαλήθευσης Πράξης, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, και ενημερώνεται
σχετικά ο δικαιούχος, έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των
αποτελεσμάτων της έκθεσης, εντός προβλεπόμενων προθεσμιών.
Το κατ΄αποκοπή ποσό αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον επαληθευθεί η επιλεξιμότητα του
δικαιούχου/ωφελούμενου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και εν συνεχεία η
πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων που ορίζονται στο κάθε ορόσημο. Οι λοιποί όροι
της Απόφασης Ένταξης (όπως τήρηση κανόνων δημοσιότητας, κλπ.), επαληθεύονται
επιπροσθέτως.
Τα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης (κατά περίπτωση : άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας ή/και εγκατάστασης ή άδεια
λειτουργίας ή Βεβαίωση αναγγελίας, κ.ο.κ.) όπως αναλυτικά ορίζονται στην παράγραφο
«10.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV της Πρόσκλησης, απαιτείται να προσκομισθούν το αργότερο έως την τελική πιστοποίηση
δαπανών και πριν την τελευταία εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Σε διαφορετική
περίπτωση η επιχείρηση θα υποστεί στο ακέραιο τις συνέπειες που απορρέουν από την
αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (απένταξη της επιχείρησης και αχρεωστήτως
καταβληθείσα επιστροφή Δημόσιας Χρηματοδότησης).
Εφόσον δεν είναι τεκμηριωμένα εφικτή η έκδοση των εν λόγω δικαιολογητικών νόμιμης
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την πρώτη ή/ και την δεύτερη αίτηση επαλήθευσης,
απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της δικαιούχου
επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω της
εφαρμογής www.gov.gr, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
“Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………….. με ΑΦΜ ………………..δηλώνω ότι για
τη/ τις δραστηριότητα/ες της επιχείρησης ……(ΚΑΔ)…… απαιτείται …… «π.χ. γνωστοποίηση
για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή άδεια λειτουργίας ή άδεια άσκησης
επαγγέλματος κλπ.» από …. «αρμόδιος φορέας»….. Την παρούσα χρονική περίοδο δεν είναι
εφικτή η έκδοσή της καθώς …………………….Η … «π.χ. άδεια λειτουργίας ή η υποβληθείσα
αίτηση έκδοσής της προς τον αρμόδιο φορέα» …… θα προσκομισθεί έως το τελικό αίτημα
ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση που εκπροσωπώ θα υποστεί στο ακέραιο
τις συνέπειες που απορρέουν από την αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (απένταξη της
επιχείρησης και αχρεωστήτως καταβληθείσα επιστροφή Δημόσιας Χρηματοδότησης)».
Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους ελεγκτές στο χώρο
δραστηριοποίησης του δικαιούχου.
Θα διενεργηθεί τουλάχιστον μία (1) επιτόπια επαλήθευση από το όργανο επαλήθευσης στην
έδρα της δικαιούχου επιχείρησης ή /και στον τόπο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συμπληρώνουν τις διοικητικές επαληθεύσεις και μπορούν να
διενεργηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο έως την τελική πληρωμή του επιχειρηματικού σχεδίου.
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Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Κάθε Αίτηση Επαλήθευσης/αίτηση πληρωμής δαπανών ενεργοποιεί τις διαδικασίες
επαλήθευσης-πιστοποίησης, όσον αφορά στην αντίστοιχη υλοποίηση του έργου και
καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Κατά την επιτόπιο επαλήθευση επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων:


η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα,



Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (σύμφωνα με τα
στοιχεία της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet), στον οποίο δεν
συστεγάζεται άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ως
κατοικία.



Η ανάρτηση της επίσημης αφίσας του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές
σημείο της επιχείρησης σύμφωνα με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας όπως
αυτές ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2013 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.



Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Εξετάζεται πώς η
πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ή αν
ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΑμεΑ.

10.1.1 .ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, συγκροτείται Επιτροπή
Παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος. Στην απόφαση αυτή θα
περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, πέραν των όσων αρμοδιοτήτων της
ανατίθενται με την παρούσα πρόσκληση και θα ορίζονται τα μέλη της. Μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου θα είναι στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και του Ε.Φ.

10.2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της
δημόσιας χρηματοδότησης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή δανείου που θα
αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας
χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο 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 χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον αρμόδιο ΕΦ.
Η καταβολή των ενισχύσεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων (διοικητικών και
τουλάχιστον ενός επιτόπιου) σε περιπτώσεις ενδιάμεσων και τελικών αιτήσεων
επαλήθευσης, από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα επαλήθευσης του ΕΦ.
 Κατόπιν Θετικής Πιστοποίησης της Πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού
4.000,00€.
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 Κατόπιν Θετικής Πιστοποίησης της Δεύτερης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού
5.400,00€.
 Κατόπιν Θετικής Πιστοποίησης της Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€.
Καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου και τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
της Πράξης.
Ο ΕΦ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης
ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος
από τον Δικαιούχο. Προς τούτο, μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες. Η
προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί από τον ΕΦ σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν.1303/2013. Η
διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα
Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Η
εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το Επιχειρηματικό
Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/ πιστοποίησης, παρέχεται το
δικαίωμα στους ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις επί
των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας
των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της
επαλήθευσης, σύμφωνα με την α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β΄2784) «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».
Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με τη συμπλήρωση των σχετικών
πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».
Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του ωφελούμενου
της Δράσης μετά την παραλαβή κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των
αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης.
Οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εξετάζονται από το αρμόδιο
όργανο και το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτών κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους
προσφεύγοντες από τον ΕΦ.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στον Περιφερειάρχη τα αποτελέσματα της εξέτασης
των αντιρρήσεων.
Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν
αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν, κοινοποιούνται με
ηλεκτρονική μήνυμα στους προσφεύγοντες από τον ΕΦ.
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11.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και
οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον
Ε.Φ. δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή χρηματοδότησης της πράξης. Υποτροπή του
δικαιούχου συνιστά βάσιμη αιτία ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο
πρόγραμμα και μετακύληση σε αυτόν των δημοσιονομικών επιπτώσεων (παρ. 8 Άρθρου 2 ΥΑ
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 - ΦΕΚ 1822/24.08.2015).
Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του
πεδίου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το Αίτημά του.
Το αίτημα τροποποίησης εγκρίνεται εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του
Επενδυτικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης.
Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής ως «υπό σύσταση» επιχείρηση, μετά την
λήψη της επιστολής ένταξης στη Δράση και μετά την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησής
τους για την καταχώριση του ΑΦΜ της επιχείρησης, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της
διεύθυνσης της έδρας, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν
καταχωρηθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.
Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης διενεργείται έλεγχος πλήρωσης των
προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση και ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης
δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται μόνο τροποποιήσεις
ήσσονος σημασίας ως ακολούθως:
•

Αλλαγή υπεύθυνου έργου.

•

Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου για τις επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 (Α’ 32).

•

Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης.

•

Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης. Απαιτείται ο δικαιούχος να συνεχίζει να
κατέχει τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου, να ασκεί τη διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων και είναι νόμιμος εκπρόσωπος, όπως ορίζεται αναλυτικά στην
παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας.

•

Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της περιοχής έγκρισης

•

Αντικατάσταση/προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ.

•

Διαγραφή εγκεκριμένου ΚΑΔ

Αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης των έργων είναι ο ΕΦ.

12.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων είναι δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ήτοι από
την ημερομηνία έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της
επιλεξιμότητας δαπανών για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που απαιτήθηκε η
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πραγματοποίηση διορθωτικών κινήσεων προς πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της
Δράσης.
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα
Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Η
εκπρόθεσμη υποβολή των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το Επιχειρηματικό
Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης
Στις περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής του
Τελικού Αιτήματος Επαλήθευσης, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας και ο τελευταίος υποχρεούται να
προβεί σε υποβολή του Αιτήματος Επαλήθευσης, στο ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ειδοποίησης. Σε περίπτωση άπρακτης της
ως άνω προθεσμίας το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα οδηγείτε σε ανάκληση της Απόφασης
Ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας επιχορήγησης.
Αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων είναι ο ΕΦ. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί ανάκληση της απόφασης ένταξης, ο ΕΦ εισηγείται στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
Με βάση τα αποτελέσματα της Έκθεσης Τελικής Επαλήθευσης της Πράξης, ο ΕΦ προβαίνει
στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο
Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:
 Βεβαιώνεται η επαληθευμένη δωδεκάμηνη λειτουργία της επιχείρησης από την
ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών και επομένως η ολοκλήρωση της
πράξης με τους όρους που ρητά καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης αυτής.
 Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του
δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών
όλων των προηγούμενων Αιτημάτων Πληρωμής και του τελικού Αιτήματος.
 Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης
 Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης
 Βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών λειτουργίας που προβλέπονται από το οικείο
ρυθμιστικό πλαίσιο
 Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που καθορίζονται στην
απόφαση ένταξης και ειδικότερα δημοσιότητας, ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων
στοιχείων, όπως π.χ. των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου του δικαιούχου.
 Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων
επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από
ΕΥΔ ΠΚΜ/ΕΦΕΠΑΕ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα
εθνικά ή της Ε.Ε.)
Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στο δικαιούχο. Όλα τα
σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στο Φάκελο Πράξης.

13.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται
στη παρούσα
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Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτής. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να
λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
επιλεξιμότητας δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.
Ο δικαιούχος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση κατά
τρόπο που να επηρεάζει τη φύση, τους στόχους και τους όρους υλοποίησης ή που
θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών της στόχων.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί 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 Ειδικές Ανάγκες.

Κατά το διάστημα υλοποίησης της Πράξης οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/τον ΕΦ σχετικά με το
έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
Μη ανταπόκριση σε αίτημα υποβολής στοιχείων, που απαιτούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV θα
οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης ένταξης.
Ειδικότερα, οι αιτούντες (υποψήφιοι δικαιούχοι χρηματοδότησης) πρέπει να γνωρίζουν ότι
σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησής τους υποχρεούνται να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις για συλλογή δεδομένων που αφορούν στον κάθε συμμετέχοντα στις πράξεις
τους (κύριο δικαιούχο χρηματοδότησης) τόσο κατά την ημέρα εισόδου σε αυτές, όσο και
κατά την έξοδό τους από αυτές.
Τα εν λόγω δεδομένα καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι
ωφελούμενοι της δράσης (οι δικαιούχοι χρηματοδότησης και εργαζόμενοι αυτών που οι
μισθοί τους επιδοτούνται από τη δράση). Τα δεδομένα των συμμετεχόντων / ωφελούμενων
που θα πρέπει να συλλέγονται και να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι αυτά
που περιλαμβάνονται στο «Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την είσοδο στην πράξη»
και το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την έξοδο από την πράξη», τα οποία θα
βρίσκονται συνημμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ της παρούσας
πρόσκλησης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδομένα των συμμετεχόντων /
ωφελούμενων, θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Επίσης οι δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την
αξιολόγηση των δράσεων στην οποία συμμετείχαν και χρηματοδοτήθηκαν.

13.1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΔΕΤ
Οι δικαιούχοι των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα δράση κρατικής
ενίσχυσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:
1. Να τηρούν την Κοινοτική 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 από Άτομα με Αναπηρίες.
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2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα
της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης
και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΥΔ ΠΚΜ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην
Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης,
και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
5. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να τοποθετήσουν σε
εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 20142020 (σε ελάχιστο μέγεθος Α3) αναφορικά με τη συνδρομή του διαρθρωτικού ταμείου
στην υλοποίηση του έργου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν.
β) Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή
της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν
λόγω ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση
της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.
γ) Να αποδέχονται τη καταγραφή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που
δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις
διαδικτυακές πύλες www.pkm.gr , www.espa.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,
καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
6. Να τηρούν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης το όριο του Κανονισμού de minimis (βλ.
Κανονισμό 1407/2013).
7. Να παρέχουν στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων.
8. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα
δικαιολογητικά του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία
καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των
αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων 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 παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης. Τα ανωτέρω στοιχεία
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων
ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
9. 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 αρμόδια διαχειριστική αρχή συνιστά βάσιμη αιτία
διακοπής χρηματοδότησης της πράξης. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται συνεπεία
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αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή της από την αρμόδια
διαχειριστική αρχή. Υποτροπή του δικαιούχου συνιστά βάσιμη αιτία ανάκλησης της
απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα και μετακύληση σε αυτό των
δημοσιονομικών επιπτώσεων.

14. 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 επεξεργασία κατ΄
άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία
προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχεται 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 εντεταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση
των κοινοτικών και εθνικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την προγραμματική περίοδο 20142020 ΕΣΠΑ, διενεργείται για την εκπλήρωση 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 εθνικής νομοθεσίας που διέπει την
παρέμβαση 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 οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια
τους. Περαιτέρω, ο Δικαιούχος συναινεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής του και των
αποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας ένστασής του (ενδικοφανούς προσφυγής) μετά της
διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας τους καθώς και οιασδήποτε
άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νομοθεσία 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.

15.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζονται στην Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων 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 ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.kepaanem.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος
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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").

16.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 08: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»
Δράση: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας»

Φόρμα Υποβολής
Κωδικός πράξης:
Δικαιούχος

33

ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7ΛΛ-ΤΟ8
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Είδος Επιχείρησης - Φορέα
ΓΕΝΙΚΑ
Επωνυμία Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης (Αγγλικά):
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης
Ημερομηνία έναρξης (βάσει έναρξης από Δ.Ο.Υ.)
Νομική Μορφή
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Αντικείμενο δραστηριότητας
Είδος Βιβλίων
Μέγεθος Επιχείρησης - Φορέα
Η επιχείρηση είναι εξωχώρια (offshore)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Δήμος
Δημοτικό Διαμέρισμα
Οδός - Αριθμός
Τοποθεσία
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ιστοχώρος (Website)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επώνυμο
Όνομα
Χώρα
ΑΦΜ
Τύπος εγγράφου Ταυτοποίησης
Αριθμός Α.Δ.Τ. / Διαβατήριο
Θέση στο Φορέα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χώρα
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
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Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Τοποθεσία
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail
3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

3.1. Στοιχεία Δικαιούχων/ Εταίρων
Δικαιούχος
Επώνυμο ή Επωνυμία
Όνομα
Μέτοχος εκτός Ελλάδας
Α.Δ.Τ./Διαβατήριο
ΑΦΜ φορέα ή μετόχου
Δ.Ο.Υ.
Ημερομηνία γέννησης
Ποσοστό συμμετοχής
Χώρα Εγκατάστασης/ Διαμονής
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής
Οδός - Αριθμός
Ταχ.Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
email
3.2. Λοιπά Στοιχεία Δικαιούχων
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Τίτλος Σπουδών / Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Διάρκεια Ανεργίας
Εργασιακή/ Επαγγελματική εμπειρία
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Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

1

Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας (σε μήνες) της
τελευταίας 3τίας

50

2

Σπουδές

25

3

Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές
δραστηριότητες

25

Κριτήριο 1: Διάρκεια Ανεργίας
 Ανεργία μεγαλύτερη των 2 ετών πριμοδοτείται με 50 βαθμούς.
 Ανεργία μικρότερη των δύο (2) ετών βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο ανεργίας (Χ/24 *
50 βαθμοί). Όπου Χ: μήνες ανεργίας.
Κριτήριο 2: Σπουδές








Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο
από αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται ο μέγιστος βαθμός 25.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο από
αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται βαθμός 20.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο
από ΙΕΚ ή κολέγιο τότε τίθεται βαθμός 15.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει
απολυτήριο λυκείου τότε τίθεται βαθμός 10.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει απολυτήριο
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τότε τίθεται ο βαθμός 5.

Κριτήριο 3: Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές δραστηριότητες






Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία
άνω των δέκα (10) ετών τότε τίθεται βαθμός 25.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία
άνω των οκτώ (8) ετών τότε τίθεται βαθμός 20.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία
άνω των πέντε (5) ετών τότε τίθεται βαθμός 15.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία
άνω των τριών (3) ετών τότε τίθεται βαθμός 10.
Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία
άνω του ενός (1) έτους τότε τίθεται βαθμός 5.

4. ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κ.Α.Δ Επιλέξιμης Δραστηριότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου
Κ.Α.Δ.

5.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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6.

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

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ ΜΕΤΟΧΟΙ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ OFFSHORE)
8.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)

9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
11. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
12. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
13.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863
Ανακοίνωσης Ε.Ε.
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Τίτλος Πράξης
Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)
Είδος Επένδυσης
Διάρκεια σε μήνες
15. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Δικαιούχος
Δημοτική-Τοπική Κοινότητα
Τοποθεσία
Οδός - Αριθμός
Ταχ.Κωδικός
e-mail
16. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ
18. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
19. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
24. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
25. ΔΕΙΚΤΕΣ
26. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
27. Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α Ε Γ Γ ΡΑ Φ Α

38

ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7ΛΛ-ΤΟ8
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
1. Έντυπο υποβολής (αρκεί μόνο η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του
ΠΣΚΕ).
2. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα
δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετούνται τα διαστήματα ανεργίας της
τελευταίας τριετίας έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (01/09/2021).
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των
δικαιούχου/ων της Δράσης.
4. Άδεια διαμονής και απασχόλησης σε ισχύ / ΠΣ Υπ. Εσωτερικών (μόνο για πολίτες
τρίτων χωρών και ομογενών)
5. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης:
 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος
ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 Πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή
σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Απολυτήριο Λυκείου
 Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
6. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας:
 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
 Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία
(π.χ. ΦΕΚ ορισμού σε Δ.Σ. εταιρείας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας (σε μήνες)

50

της τελευταίας 3τίας
2

Σπουδές

25

3

Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές

25

δραστηριότητες

Κριτήριο 1: Διάρκεια Ανεργίας
Στο κριτήριο 1 αξιολογούνται οι μήνες ανεργίας του δυνητικά δικαιούχου στα τελευταία τρία (3) έτη και
ως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
 Ανεργία μεγαλύτερη των 2 ετών πριμοδοτείται με 50 βαθμούς.
 Ανεργία μικρότερη των δύο (2) ετών βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο ανεργίας (Χ/24 * 50
βαθμοί). Όπου Χ: μήνες ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας, ως καταληκτική ημερομηνία
υπολογισμού του, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Κριτήριο 2: Σπουδές
Στο κριτήριο 2 αξιολογείται το κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος (ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) έχει
σπουδές όπως περιγράφεται παρακάτω.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει διδακτορικό ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό
εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται ο μέγιστος βαθμός 25.
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 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο από
αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται βαθμός 20.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο από ΙΕΚ
ή κολέγιο τότε τίθεται βαθμός 15.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει απολυτήριο
λυκείου τότε τίθεται βαθμός 10.
 Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει απολυτήριο
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τότε τίθεται ο βαθμός 5.

Κριτήριο 3: Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές δραστηριότητες
Στο κριτήριο 3 εξετάζεται το κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος (ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος) έχει
εμπειρία σχετική ή μη σχετική με την δραστηριότητα της επένδυσης.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω
των δέκα (10) ετών τότε τίθεται βαθμός 25.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω
των οκτώ (8) ετών τότε τίθεται βαθμός 20.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω
των πέντε (5) ετών τότε τίθεται βαθμός 15.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω
των τριών (3) ετών τότε τίθεται βαθμός 10.
 Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω
του ενός (1) έτους τότε τίθεται βαθμός 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η μη υποβολή οποιουδήποτε Αιτήματος Επαλήθευσης ή η μη προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, οδηγεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε
επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης απαιτείται να υποβάλλονται εντός
του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται στο Κεφ. 10 της παρούσας . Η εκπρόθεσμη υποβολή
των Αιτημάτων Επαλήθευσης δύναται να οδηγήσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ανάκληση της απόφασης
ένταξης και σε επιστροφή τυχόν ληφθείσας επιχορήγησης
Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την Πρώτη αίτηση Επαλήθευσης:
Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr - MyAADE) με
τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία
Εγκαταστάσεων), με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.
2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο
δικαιούχος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε
περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, τότε και Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού)
3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της
γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061).
4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης (σύμφωνα με το ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες)
5. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου μέσω του ΠΣΚΕ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την Δεύτερη αίτηση Επαλήθευσης:
Εντός 30 ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας
δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr - MyAADE) με
τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία
Εγκαταστάσεων), με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της
γνωστοποίησης
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης
4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ)
για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την Τελική αίτηση Επαλήθευσης:
Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξη της
επιλεξιμότητας δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
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1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr - MyAADE) με
τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία
Εγκαταστάσεων)
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της
γνωστοποίησης
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης
4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ)
για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου μέσω του ΠΣΚΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης (κατά περίπτωση : άδεια άσκησης επαγγέλματος
ή γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας ή/και εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή Βεβαίωση
αναγγελίας, κ.ο.κ.) όπως αναλυτικά ορίζονται στην παράγραφο «10.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ –
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Πρόσκλησης, απαιτείται να προσκομισθούν
το αργότερο έως την τελική πιστοποίηση δαπανών και πριν την τελευταία εκταμίευση της δημόσιας
επιχορήγησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση θα υποστεί στο ακέραιο τις συνέπειες που
απορρέουν από την αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (απένταξη της επιχείρησης και αχρεωστήτως
καταβληθείσα επιστροφή Δημόσιας Χρηματοδότησης).
Εφόσον δεν είναι τεκμηριωμένα εφικτή η έκδοση των εν λόγω δικαιολογητικών νόμιμης λειτουργίας της
επιχείρησης κατά την πρώτη ή/ και την δεύτερη αίτηση επαλήθευσης, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης
δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της δικαιούχου επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
από δημόσια αρχή ή μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
“Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………….. με ΑΦΜ ………………..δηλώνω ότι για τη/ τις
δραστηριότητα/ες της επιχείρησης ……(ΚΑΔ)…… απαιτείται …… «π.χ. γνωστοποίηση για την έναρξη
λειτουργίας δραστηριότητας ή άδεια λειτουργίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.» από …. «αρμόδιος
φορέας»….. Την παρούσα χρονική περίοδο δεν είναι εφικτή η έκδοσή της καθώς …………………….Η … «π.χ.
άδεια λειτουργίας ή η υποβληθείσα αίτηση έκδοσής της προς τον αρμόδιο φορέα» …… θα προσκομισθεί
έως το τελικό αίτημα ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρηση που εκπροσωπώ θα υποστεί στο
ακέραιο τις συνέπειες που απορρέουν από την αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (απένταξη της
επιχείρησης και αχρεωστήτως καταβληθείσα επιστροφή Δημόσιας Χρηματοδότησης)».
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης
1η και 2η πληρωμή
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην
Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ
2. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) ή βεβαίωση αρμόδιας τράπεζας,
με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει
η κατάθεση του ποσού. Από το προσκομισθέν έγγραφο θα πρέπει να προκύπτει ότι ο λογαριασμός
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είναι εταιρικός ή επαγγελματικός. Σε περίπτωση που από το προσκομισθέν έγγραφο δεν προκύπτει θα
προσκομίζεται επιπροσθέτως και πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης /
διαχείριση επαγγελματικών λογαριασμών μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή
μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί, εφόσον δεν έχει γίνει
εκχώρηση.
 δεν έχουν μεταβληθεί/ τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την
ημερομηνία έναρξης εργασιών και πέραν της υπ’ αρίθμ. ………./…… βεβαίωσης μεταβολής
εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.(Σε περίπτωση μεταβολών/τροποποιήσεων να προσκομισθούν
και όλες οι μεταβολές).
 η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία
λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή
σύμβασης κατά περίπτωση
 δεν εκκρεμεί διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης
4. Σύμβαση εκχώρησης έναντι δανείου, βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.
Εφόσον υφίσταται σύμβαση εκχώρησης
 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου από το αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα
 Πρωτότυπη επιστολή από την αρμόδια Τράπεζα όπου θα αναφέρεται:
o Επιβεβαίωση ότι η εκχώρηση είναι σε ισχύ. (Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει η
τράπεζα να βεβαιώνει ότι το ποσό της εκχώρησης έχει καταβληθεί και δεν υπάρχει
υφισταμένη ή μελλοντική απαίτηση, ούτε έναντι του επενδυτή, ούτε έναντι του
ΕΦΕΠΑΕ που να προκύπτει από τη σύμβαση εκχώρησης.)
o Το ακριβές ποσό του δανείου που καταβλήθηκε έναντι της εκχώρησης
o Τον αριθμό λογαριασμού της τράπεζας προκειμένου να πιστωθεί το ποσό της
ενίσχυσης που πρέπει πραγματικά να καταβληθεί στην τράπεζα έναντι της εκχώρησης
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
1. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην
Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ.
2. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Εγγράφου (π.χ. εκτύπωση από το e-banking, φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης) ή βεβαίωση αρμόδιας Τράπεζας, με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή
επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού της
επιχορήγησης. Από το προσκομισθέν έγγραφο θα πρέπει να προκύπτει ότι ο λογαριασμός είναι
εταιρικός ή επαγγελματικός. Σε περίπτωση που από το προσκομισθέν έγγραφο δεν προκύπτει θα
προσκομίζεται επιπροσθέτως και Πρόσφατη εκτύπωση Προσωποποιημένης πληροφόρησης /
Διαχείριση Επαγγελματικών Λογαριασμών μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου/ Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα
αναφέρονται ότι:
 η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί, εφόσον δεν έχει γίνει
εκχώρηση.
 Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση καταστατικού σύστασης της επιχείρησης ή δεν
έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού πέραν της ………..(αναφορά στον αριθμό
της τελευταίας τροποποίησης )
44

ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7ΛΛ-ΤΟ8
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»



τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, δεν
έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Παράρτημα
 η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία
λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή
σύμβασης κατά περίπτωση
 δεν εκκρεμεί διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης
4. Εφόσον υφίσταται σύμβαση εκχώρησης :
o Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου από το αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα
o Πρωτότυπη επιστολή από την αρμόδια Τράπεζα όπου θα αναφέρεται:
 Επιβεβαίωση ότι η εκχώρηση είναι σε ισχύ. (Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει
η τράπεζα να βεβαιώνει ότι το ποσό της εκχώρησης έχει καταβληθεί και δεν
υπάρχει υφισταμένη ή μελλοντική απαίτηση, ούτε έναντι του επενδυτή, ούτε
έναντι του ΕΦΕΠΑΕ που να προκύπτει από τη σύμβαση εκχώρησης.)
 Το ακριβές ποσό του δανείου που καταβλήθηκε έναντι της εκχώρησης
 Τον αριθμό λογαριασμού της τράπεζας προκειμένου να πιστωθεί το ποσό της
ενίσχυσης που πρέπει πραγματικά να καταβληθεί στην τράπεζα έναντι της
εκχώρησης
Για την ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ απαιτείται πλέον των παραπάνω:
1. Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με Ν.4611/2019 από τον ΕΦΚΑ (για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο), σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προσκομιστεί βεβαίωση οφειλής γίνεται και η παρακράτηση του
ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 &
Ν.4174/2013. Συγκεκριμένα α) σε περίπτωση προσκόμισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με
παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30%
του προς είσπραξη ποσού, β) σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς
είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει
προς είσπραξη ποσό από την επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή.
2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην
Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων.
Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 &
Ν.4174/2013 α) σε περίπτωση προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται
παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη
ποσού, β) σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το
ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό
από την επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 14 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Στοιχεία Δελτίου
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ (MIS):
ΑΑ Δελτίου (*):
Ημ/νία Συμπλήρωσης (*):

Κωδ. Συμμετέχοντα ΟΠΣ (*):
Κωδ. Συμμετέχοντα (συστήματος Δικαιούχου):
Στοιχεία Συμμετέχοντα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΜΚΑ :
ΑΦΜ :
Αριθμός Κάρτας Ανεργίας :
Άλλο ID :
Ημ/νία Γέννησης :
Φύλο :
Δ/νση Συμμετέχοντα :

Ταχ. Κώδικας Συμμετέχοντα :
Στοιχεία επικοινωνίας Συμμετέχοντα (τηλέφωνο/email):
Ημ/νία Εισόδου Συμμετέχοντα:
Ηλικία Συμμετέχοντα κατά την είσοδο (*):
Ημ/νία έναρξης πρόσφατου διαστήματος ανεργίας:
Μήνες συνεχόμενης ανεργίας κατά την είσοδο (*):

* τα πεδία υπολογίζονται από το σύστημα

Α. Καθεστώς Εργασίας κατά την Είσοδο
Κωδικός
Περιγραφή Ερωτήματος
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με
Α1

Α1.1

Α1.2

Α2
Α2.1
Α2.1.1
Α2.1.2
Α2.1.3
Α2.1.4
Α2.1.5
Α2.1.6
Α2.2
Α2.2.1
Α2.2.2
Α2.2.3
Α2.3

κάρτα ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και
οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν
εργάζονται)
Είμαι 25 ετών και άνω και εγγεγραμμένος/η
άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
και διάστημα ανεργίας πάνω από δώδεκα (12)
συνεχείς μήνες ; (>12 μήνες)

Είμαι κάτω των 25 ετών και εγγεγραμμένος/η
άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
και διάστημα ανεργίας πάνω από έξι (6)
συνεχείς μήνες; (> 6 μήνες)
Είμαι εργαζόμενος/νη ή υτοαπασχολούμενος/νη
Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα :
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης και αορίστου χρόνου
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής
απασχόλησης και αορίστου χρόνου
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση
Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο
Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ)
Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος
Υπάλληλος
Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η
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(Επεξήγηση : α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη
(περιλαμβάνονται δηλ. και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης
επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι
εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό – δηλ. συμβοηθούντα μέλη
οικογενειακών επιχειρήσεων)
Α2.4
Σχέση εργασίας (άλλη)που δεν εμπίπτει σε
καμία από τις παραπάνω.
Α3
Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω
κατηγορίες (Δεν είμαι ούτε εγγεγραμμένος
άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
Α3.1
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε
εργάζομαι, αλλά αναζητώ εργασία και είμαι
άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ
Α3.1.1
Είμαι 25 ετών και άνω και πριν την είσοδό μου
στο πρόγραμμα αναζητούσα εργασία πάνω από
δώδεκα (12) συνεχείς μήνες (>12 μήνες)
Α3.1.2
Είμαι κάτω των 25 ετών και πριν την είσοδό μου
στο πρόγραμμα αναζητούσα εργασία πάνω από
έξι (6) συνεχείς μήνες (>6 μήνες)
Α3.2
Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος
άνεργος , δεν αναζητώ εργασία
Β. Καθεστώς Εκπαίδευσης κατά την Είσοδο
Κωδικός
Περιγραφή Ερωτήματος
Απάντηση
Β
Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα
κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου
μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι,
σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω
κατηγορίες ανήκετε:
Επεξήγηση1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης τη
χρονική στιγμή κατά την είσοδό σας σε αυτή την πράξη του ΕΚΤ .
Επεξήγηση 2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές
σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής
εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό
προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που
εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Β1
Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Β2
Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ ή ΕΣΚ) ή Επαγγελματική
Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑΣ) ή σε ΙΕΚ ή σε
Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται
από άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου
Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία,
Τουριστικές Σχολές κλπ
Β3
Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(π.χ ΚΕΚ)
Β4
Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Β5
Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης με αμοιβή(ως φοιτητής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής
ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κτλ)
Β6
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή
υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
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Γ. Μορφωτικό Επίπεδο κατά την Είσοδο
Σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε (την κατηγορία που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε)
Κωδικός
Περιγραφή Ερωτήματος
Απάντηση
Γ1
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό
σχολείο

Γ2
Γ3

Απόφοιτος/η Δημοτικού Σχολείου
Απόφοιτος/η Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας)

Γ4

Απόφοιτος/η Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών
Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή
Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.)
του Ο.Α.Ε.Δ., μετά από πιστοποίηση, καθώς
και Ι.Ε.Κ. μετά από κατάρτιση μέχρι δύο
εξαμήνων ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων
και εξομοιούμενων με αυτές σχολών άλλων
Υπουργείων
Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή
Επαγγελματικού) ή κάτοχος πτυχίου
επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που χορηγείται στους
αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, καθώς και
βεβαιώσεων ολοκλήρωσης μεταλυκειακού
έτους μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ολοκλήρωσης
μεταδευτεροβάθμιας μη - τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
Κάτοχος πτυχίου επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης
Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., μετά από
πιστοποίηση ή διπλώματος επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.
μετά από πιστοποίηση ή διπλώματος/πτυχίου
ανώτερης σχολής (τριτοβάθμιας
ανώτερης και όχι ανώτατης εκπαίδευσης) ή
ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία
(Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού
κλπ)
Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Γ5

Γ6

Γ7
Γ8
Γ9

Δ. Ειδικές ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κατά την Είσοδο
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Απάντηση

Δ4

Eχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας
στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα,
εντός ή εκτός της ΕΕ).;
Δ5
Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης
Δ6
Ρομά
Επεξήγηση : Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι
πολίτες της ΕΕ
Δ7
Mετανάστες
Επεξήγηση : Μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για διάστημα άνω του έτους με άδεια διαμονής που
του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν στην
Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη
Δ8
Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής
προστασίας /αιτούντες άσυλο ή αιτούντες
διεθνή προστασία/ασυνόδευτοι ανήλικοι
Επεξήγηση : Πρόσφυγες είναι οι Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δηλ. αντίστοιχη άδεια διαμονής. Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία:
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Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» ή ««δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία» Ασυνόδευτοι ανήλικοι Είναι τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν στην Ελλάδα,
χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο
χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά τους ή οι ανήλικοι που εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά
την είσοδό τους στην Ελλάδα.
Δ9
Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό
απεξάρτηση
Επεξήγηση: Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο
θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης
Δ10
Φυλακισμένοι /Αποφυλακισμένοι/Ανήλικοι
παραβάτες
Επεξήγηση: Φυλακισμένοι : τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με
απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο. Ανήλικοι παραβάτες
θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-18 ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια ανηλίκων αναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα ή, για την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών, το μέτρο του ποινικού σωφρονισμού Συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις
επιβολής αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή Εισαγγελέα, όταν αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και
περιπτώσεις εισαγωγής ανηλίκων σε ίδρυμα )
Δ11
Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Επεξήγηση: Σύμφωνα με το Ν.4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική κρίση για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας
των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους
οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας
Δ12
Άτομα με Αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από
το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.)
Δ13
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί
από τη στέγαση
Επεξήγηση: Τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές
υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που
φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα
καταλύματα . Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που
φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν
Δ14
Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης
Επεξήγηση: Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας [Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α), ΚΥΑ Δ23/ οικ.30299/ 2377/2016 (ΦΕΚ 208Β)]
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 14 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Στοιχεία Δελτίου
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ (MIS):
ΑΑ Δελτίου (*):
Ημ/νία Συμπλήρωσης (*):

Κωδ. Συμμετέχοντα ΟΠΣ (*):
Κωδ. Συμμετέχοντα (συστήματος Δικαιούχου):
Στοιχεία Συμμετέχοντα

ΑΜΚΑ :
ΑΦΜ :
Άλλο ID :
Ημ/νία Εξόδου Συμμετέχοντα :
Ο/η Συμμετέχων/ουσα ολοκλήρωσε την Πράξη;
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Α. Καθεστώς Εργασίας κατά την Έξοδο
Κωδικός
Περιγραφή Ερωτήματος
Απάντηση
Α1
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται
και οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που
δεν εργάζονται)
Α2
Είμαι εργαζόμενος/νη ή
αυτοαπασχολούμενος/νη
Α2.0
Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η
θέση απασχόλησης που κατέχετε
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος
του ΕΣΠΑ?
Α2.1
Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα :
Α2.1.1
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης και αορίστου χρόνου
Α2.1.2
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
Α2.1.3
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής
απασχόλησης και αορίστου χρόνου
Α2.1.4
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
Α2.1.5
Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση
Α2.1.6
Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο
Α2.2
Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ)
Α2.2.1
Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
Α2.2.2
Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Α2.2.3
Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος
Υπάλληλος
Α2.3
Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η
(Επεξήγηση : α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή
κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται σε φάση
έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και
αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό – δηλ.
συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων)
Α2.4
Σχέση εργασίας (άλλη)που δεν εμπίπτει σε
καμία από τις παραπάνω.
Α3
Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω
κατηγορίες (Δεν είμαι ούτε εγγεγραμμένος
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Α3.1
Α3.2

άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε
εργάζομαι, αλλά αναζητώ εργασία και είμαι
άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ
Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος
άνεργος , δεν αναζητώ εργασία

Β. Καθεστώς Εκπαίδευσης κατά την Έξοδο
Κωδικός
Περιγραφή Ερωτήματος
Β
Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα
κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου
μάθησης, επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι,
σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω
κατηγορίες ανήκετε:

Απάντηση

Επεξήγηση 1 :Στο απογραφικό Δελτίο ΕΞΟΔΟΥ η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης
τη χρονική στιγμή μετά την έξοδό σας/λήξη συμμετοχής σας από αυτή την πράξη του ΕΚΤ και έως και 1 μήνα (4 εβδομάδες) μετά.
Επεξήγηση 2: H συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,
συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους
σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους
Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης

Β0

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή
δια βίου μάθησης στο οποίο συμμετέχετε,
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο
προγράμματος του ΕΣΠΑ?

Επεξήγηση: Να απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε κάποια από τις ερωτήσεις Β1- Β6

Β1

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Β2

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ ή ΕΣΚ) ή Επαγγελματική
Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑΣ) ή σε ΙΕΚ ή σε
Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από
άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου
Παιδείας, όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία,
Τουριστικές Σχολές κλπ

Β3

Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(π.χ ΚΕΚ)
Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης

Β4
Β5

Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης ή μαθητείας με αμοιβή (ως φοιτητής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ,
ΕΠΑΣ, τουριστικών σχολών, Aκαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κλπ)

Β6

Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή
υποψήφιος/ια Διδάκτωρ

Ε. Αποτελέσματα της Πράξης
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Ε1

Αποκτήθηκε εξειδίκευση μετά την
συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
(πιστοποιητικό, δίπλωμα, πτυχίο κοκ)

Απάντηση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.

Η Περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:
 το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
 τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 τη Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

2.

Λοιπές περιοχές παρέμβασης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
 Νομός Ημαθίας
 Νομός Θεσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ)
 Νομός Κιλκίς
 Νομός Πέλλας
 Νομός Πιερίας
 Νομός Σερρών
 Νομός Χαλκιδικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Άρθρο 1 - Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, 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 προσδιορίζονται τις κατηγορίες επιχειρήσεων
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.
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.
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
«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.
«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,
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης,
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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) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία 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) μία 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. Μία 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. 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.
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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,
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
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.
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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.
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.

56

ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7ΛΛ-ΤΟ8
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΔ
ΕΘΝΙΚΕΣ
CPA
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
CPA
10.52.10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής παγωτών
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών
αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή
ταπιόκας
και
υποκατάστατων
παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων
και παρόμοιων
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
Παραγωγή
νωπών
ειδών
ζαχαροπλαστικής
και
γλυκισμάτων

10.52.99
10.61.24
10.61.24.01
10.62.12
10.71.11
10.71.11.01
10.71.11.02
10.71.11.03
10.71.12
10.71.99

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

10.72.11

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή
τραγανού
ψωμιού,
παξιμαδιών,
φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων
προϊόντων
Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών
μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών

10.72.1

10.72.12
10.72.12.01
10.72.12.02

Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
Παραγωγή μπισκότων
Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων
αρτοποιίας
Παραγωγή κουλουριών και πιτών
Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

10.72.19
10.72.19.01
10.72.19.02

ειδών

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

10.72.9

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

10.72.99
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Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles),
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.1

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.11
10.72.12.01
10.72.12.02

Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
Παραγωγή μπισκότων
Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων
αρτοποιίας
Παραγωγή κουλουριών και πιτών
Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

10.72.19
10.72.19.01
10.72.19.02

ειδών

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

10.72.9

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

10.72.99

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

10.73.1
10.73.11

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.12

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

10.73.9

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

10.73.99
10.73.99.01

Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά
Παραγωγή
πάστας
κακάου
(κακαομάζας),
αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.1
10.82.11
10.82.12

Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη
Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου

10.82.13

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα
ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

10.82.14

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα
ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής 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
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Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

10.82.23
10.82.23.01
10.82.23.02

Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών

10.83.14

Επεξεργασία
εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων,
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

10.83.15

Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

10.84.12

Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων
καρυκευμάτων, αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι
και μουστάρδα παρασκευασμένη
10.84.12.01

Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.84.3
10.84.30
10.84.30.01
10.85.1
10.85.11

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το
κρέας, τα εντόσθια κρέατος 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 κατεψυγμένη πίτσα)
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85.99
10.86.1
10.86.10
10.86.10.01
10.86.10.02

Παραγωγή
ομογενοποιημένων
διατροφής και διαιτητικών τροφών

παρασκευασμάτων

Παραγωγή
ομογενοποιημένων
διατροφής και διαιτητικών τροφών

παρασκευασμάτων

Παραγωγή παιδικών τροφών
Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής
ομογενοποιημένων
παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων

10.86.99

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

10.89.1
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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
10.89.13.02

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
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.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων 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

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

10.91.1

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

10.91.10
10.91.10.01

Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε
αγροκτήματα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε
αγροκτήματα
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς

10.91.2
10.91.20
10.91.9
10.91.99
10.92.1
10.92.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς

10.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς

10.92.99
11.01.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.01.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
απόσταξης αλκοολούχων ποτών
Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων
ποτών

11.01.9
11.01.99
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11.01.99.01

Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού
από νωπά σταφύλια

11.04.1

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού
από νωπά σταφύλια

11.04.10

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

11.04.9

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

11.04.99
11.05.1

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.10
11.05.2
11.05.20

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μπίρας

11.05.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μπίρας

11.05.99
11.07.1

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

11.07.11
11.07.19

Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών

11.07.19.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.99
11.07.99.01

Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών
Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της
λανολίνης)
Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της
λανολίνης)
Παραγωγή
φυσικών
υφαντικών
ινών,
προπαρασκευασμένων για κλώση

13.10.1
13.10.10
13.10.2
13.10.21

Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου
Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την
απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών
(απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου
Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές
τρίχες
Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών
τριχών, λαναρισμένων ή χτενισμένων

13.10.22
13.10.23
13.10.24
13.10.25

Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου
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13.10.26

Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση
το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά
όχι νηματοποιημένων

13.10.29

Παραγωγή
άλλων
φυτικών
υφαντικών
κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποιημένων

ινών,

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από
απορρίμματα μεταξιού

13.10.4

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από
απορρίμματα μεταξιού

13.10.40

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

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 βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο
από βαμβάκι
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για
ράψιμο)
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο

13.10.6
13.10.61
13.10.62

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

13.10.7
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

13.10.91

Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών
υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και
κλωστών
Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή
χονδρόινες ζωικές τρίχες
Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων
βαμβακιού
Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών)
Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών

13.10.9

13.10.92
13.10.92.01
13.10.93

Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από
φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού
Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα
μεταξιού
Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο
μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.20.1
13.20.11
13.20.12
13.20.13

Ύφανση υφασμάτων από λινάρι
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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
Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων
Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων
σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών
υφασμάτων

13.20.20
13.20.4

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

13.20.42

Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη
κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες
Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και
κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα
ενδύματα)
Άλλες
υπηρεσίες
τελειοποίησης
(φινιρίσματος)
υφασμάτων
και
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα
Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων
Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων
Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.20.46
13.30.14
13.30.19
13.30.19.01
13.30.19.02
13.30.19.03
13.30.19.04
13.30.19.05

Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το
νοικοκυριό

13.92.1

Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού,
εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες

13.92.11
13.92.12
13.92.13
13.92.14

Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών
Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού
Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας
Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για
εσωτερικούς χώρους· γύρων (ποδιών) κουρτινών ή
κρεβατιών
Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη

13.92.15
13.92.15.01

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

13.92.16
13.92.16.01

Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών
Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας

13.92.2

Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται
για τη συσκευασία προϊόντων

13.92.21
13.92.21.01

Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών
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13.92.21.02

Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες
Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων,
οχημάτων κλπ), εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και
σκίαστρων· ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα
οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης
(περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

13.92.22

13.92.22.01
13.92.22.02

Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων
Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών

13.92.23

Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα
πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) 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 περιλαμβάνονται και εκείνα από
κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες
13.92.24.01

Κατασκευή παπλωμάτων
Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών
(περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό
πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια
υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια
γιλέκα)
Κατασκευή σημαιών και λαβάρων
Παραγωγή πανιών καθαρισμού

13.92.29

13.92.29.01
13.92.29.02

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

13.92.9

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

13.92.99
13.92.99.01

Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν
Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού
φασόν
Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.92.99.02
13.93.1
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 [(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα
(τσόχα)]
13.93.19.01

Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

13.93.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

13.93.99

Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών,
εκτός από υπολείμματα

13.94.1

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

13.94.11
13.94.11.01

Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και
παρόμοιων ειδών

13.94.11.02

Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη
Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή
σχοινιά, έτοιμων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από
νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.

13.94.12
13.94.12.01

Κατασκευή αρτανών από σχοινιά
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών,
σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από
υφαντικά υλικά
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών,
σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από
υφαντικά υλικά
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.94.2
13.94.20
13.94.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.94.99

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

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

13.95.9

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

13.95.99

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

13.99.1

13.99.11

Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα
οποία δεν περιλαμβάνονται 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
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Κατασκευή
πιλήματος
(τσόχας),
επενδυμένου,
επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου
Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο
Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

13.99.13
14.11.1
14.11.10
14.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

14.11.99
14.12.1

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

14.12.11

Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο
και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο

14.12.12

(βερμούδων) και
βιομηχανική χρήση

14.12.2

σορτς,

για

επαγγελματική

και

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

14.12.21
14.12.22

Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο
και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο

14.12.30

(βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων
ειδών

14.12.30.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

14.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

14.12.99
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

14.13.12

Κατασκευή κοστουμιών, συνόλων, σακακιών κάθε είδους,
παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες,
παντελονιών ως το γόνατο και σορτς, πλεκτών ή κροσέ, για
άνδρες ή αγόρια

14.13.13

Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών,
άνορακ και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για
γυναίκες ή κορίτσια
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Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ, συνόλων, σακακιών κάθε
είδους, φορεμάτων, φουστών, φουστώνπαντελονιών (ζιπκιλότ), παντελονιών, φορμών με τιράντες (σαλοπέτ),
κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο
(βερμούδων) και παντελονιών κοντών (σορτς), πλεκτών ή
κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.14

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες και
αγόρια

14.13.2

14.13.21

Κατασκευή παλτών, αδιάβροχων, ημίπαλτων, καπών,
επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών 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

14.13.24

Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
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
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες και
κορίτσια

14.13.31

Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών,
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών 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 υφαντικές 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

14.13.23

14.13.3

Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων
μεταχειρισμένων ειδών

14.13.4

Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων
μεταχειρισμένων ειδών

14.13.40
14.13.5

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων
Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων

14.13.50
14.13.50.01
14.13.50.02
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.99
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
Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και
κροσέ
Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή
κροσέ

14.14.1
14.14.11

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

14.14.12

Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
Κατασκευή σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφοριών, κιλοτών,
νυχτικών, πιτζαμών, ρομπών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών και
παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή
κορίτσια
Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.13

14.14.14
14.14.2

Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι
πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
Κατασκευή φανελακιών, σλιπ και άλλων σώβρακων,
νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών από
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες
ή αγόρια
Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ από
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες
ή κορίτσια
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

14.14.21

14.14.22

14.14.23

14.14.24
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Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα
(λαστέξ), κορσέδων, τιραντών, καλτσοδετών και
παρόμοιων ειδών και των μερών τους, είτε πλεκτών ή
κροσέ, είτε όχι
Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών
ή κροσέ

14.14.25

14.14.3

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

14.14.30

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής εσωρούχων

14.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής εσωρούχων

14.14.99

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, αθλητικών και άλλων
ενδυμάτων, εξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους,
πλεκτών ή κροσέ

14.19.1

Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων
ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ

14.19.11

και

εξαρτημάτων

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή
κροσέ

14.19.11.01
14.19.12

Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό
κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων, 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
Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και
μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή
κροσέ
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και
εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι
πλεκτά ή κροσέ

14.19.19

14.19.2

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

14.19.21

Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών
ή κροσέ

14.19.21.01
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, γραβατών, γαντιών και άλλων έτοιμων
εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων
ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ, π.δ.κ.α.
14.19.23.01
14.19.23.02

Κατασκευή γραβατών
Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών
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Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και
παρόμοιων ειδών

14.19.23.03

Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων
από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων
από επιχρισμένες υφαντικές ύλες

14.19.3

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

14.19.31

Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από
δέρμα ή από άλλη ύλη

14.19.31.01

Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα
υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες
ή επιχρισμένες

14.19.32
14.19.4

Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής
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

14.19.41

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

14.19.42

14.19.42.01

Κατασκευή γυναικείων καπέλων
Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από
καλύμματα κεφαλής από καουτσούκ ή πλαστικό,
καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων
κεφαλής από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας,
εσωτερικών επενδύσεων (φοδρών), καλυμμάτων,
σκελετών, γείσων και υποσιάγωνων, για την πιλοποιία

14.19.43

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων
κεφαλής)
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων
κεφαλής)
Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς
εξαγωγή

14.19.99
14.20.1
14.20.10
14.20.10.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.99
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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
Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών
και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ

14.31.1

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

14.31.10

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

14.31.9

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

14.31.99

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

14.39.1

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

14.39.10
14.39.10.01

Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.39.9

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

14.39.99

Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των
προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων

15.20.1

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

15.20.11

Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω
μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα
ή αθλητικά υποδήματα
Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός
των αθλητικών υποδημάτων, υποδημάτων που φέρουν,
στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών
υποδημάτων
Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά
υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων

15.20.12

15.20.13

15.20.14
15.20.2

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

15.20.21

Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός
υποδημάτων του σκι και μποτών του πατινάζ
Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων
π.δ.κ.α.
Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό
μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από
μέταλλο
Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, διαφόρων ειδικών
υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.

15.20.29
15.20.3
15.20.31
15.20.32
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
Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών
κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών·
γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών
και των μερών τους

15.20.4

Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών
κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών·
γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών
και των μερών τους

15.20.40
15.20.40.01
15.20.40.02
15.20.40.03

Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας
Κατασκευή σολών υποδημάτων
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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής υποδημάτων

15.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής υποδημάτων

15.20.99
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
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Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών
και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.

20.12.2

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· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων
που βασίζονται σε αυτές

20.12.22

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

20.12.23

Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων·
δεψικών
ανόργανων
προϊόντων·
δεψικών
παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για
την προεργασία της δέψης

20.12.24

Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων
προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

20.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

20.12.99

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

20.13.1
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· κραμάτων, 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
Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων
και ενώσεων

20.13.2
20.13.21

Παραγωγή μεταλλοειδών
Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη
μεταλλικών στοιχείων
Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών·
μετάλλων σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου·
υδράργυρου

20.13.22
20.13.23
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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 υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους
Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών,
χλωρικών και υπερχλωρικών

20.13.3
20.13.31
20.13.32

Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων
Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων·
φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων

20.13.4

νιτρικών,

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
Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων

20.13.5
20.13.51

Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών
οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων

20.13.52

Παραγωγή
ανόργανων
ενώσεων
π.δ.κ.α.,
συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού·
αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων
μετάλλων

20.13.6

Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους
(συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)
Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και
σύμπλοκων κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και
θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών
αλάτων· υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων
οξέων ή υπεροξέων
Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου

20.13.61

20.13.62

20.13.63
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 κατακρήμνιση, 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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών

20.13.9
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και
των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή
νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών
αλκοολών
Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών
Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών

20.13.99

20.14.2
20.14.21
20.14.22

Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών
και παραγώγων τους

20.14.23

Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων
από φαινόλες
Παραγωγή
λιπαρών
οξέων
μονοκαρβοξυλικών
βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων
τους
Παραγωγή
λιπαρών
οξέων
μονοκαρβοξυλικών
βιομηχανικών· όξινων λαδιών από εξευγενισμό

20.14.24
20.14.3
20.14.31
20.14.32

Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών
οξέων και των παραγώγων τους

20.14.33

Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών,
κυκλενικών
ή
κυκλοτερπενικών
ακυκλικών
πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους
Παραγωγή
αρωματικών
πολυκαρβοξυλικών
και
καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και
των παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα
άλατά του
Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες
Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα

20.14.34
20.14.4
20.14.41
20.14.42

Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη
λυσίνη και το γλουταμινικό 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
Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανοανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.

20.14.5
20.14.51

Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανοανόργανων 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 ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες
υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και
των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή
νιτριδωμένων παραγώγων τους
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Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων,
ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων

20.14.6
20.14.61
20.14.62

Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες
Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες

20.14.63

Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων,
ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους

20.14.64

Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
Παραγωγή τυρομαγιάς

20.14.64.01

Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων
ρητίνης

20.14.71
20.14.71.01

Παραγωγή προϊόντων ρητίνης
Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται
από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από
λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα

20.14.73

Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80

20.14.74

% κατ’ όγκο
Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και
μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου

20.14.75

αποσταγμάτων

Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

20.14.8

Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

20.14.80

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.14.99

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς
μορφές

20.16.1

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς
μορφές
Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς
μορφές
Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς
μορφές
Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.10
20.16.2
20.16.20
20.16.3

Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.30
20.16.30.01

Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC)
Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και
ρητινών·
εποξείδιων
σε
πρωτογενείς
μορφές·
πολυανθρακικών
αλάτων,
ρητινών·
αλκυδίων,
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε
πρωτογενείς μορφές

20.16.4
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Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και
ρητινών·
εποξείδιων
σε
πρωτογενείς
μορφές·
πολυανθρακικών
αλάτων,
ρητινών·
αλκυδίων,
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε
πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές·
ιοντοανταλλακτών

20.16.40

20.16.5

Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων
εστέρων και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς
μορφές
Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.51
20.16.52
20.16.53
20.16.54
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
Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές,
π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.16.59
20.16.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.16.99
20.17.1
20.17.10
20.17.10.01

Παραγωγή συνθετικού
πρωτογενείς μορφές

ελαστικού

(καουτσούκ)

σε

Παραγωγή συνθετικού
πρωτογενείς μορφές

ελαστικού

(καουτσούκ)

σε

Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε
πρωτογενείς μορφές

20.17.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε
πρωτογενείς μορφές

20.17.99
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
Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών
προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής
μελάνης

20.30.2
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20.30.21

Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών,
αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και
επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών
λούστρων και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού

20.30.22

Παραγωγή
άλλων
χρωμάτων
παρασκευασμένων ξηραντικών

20.30.23

Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή
ζωγράφων επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των
αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών

20.30.24

Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης

και

βερνικιών·

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών

20.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών

20.30.99
20.52.1

Παραγωγή κολλών
Παραγωγή κολλών
Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών

20.52.10
20.52.10.01
20.52.10.02

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κολλών

20.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κολλών

20.52.99

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
και σωλήνων (αεροθαλάμων)

22.11.1

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
με
πεπιεσμένο
αέρα,
από
καουτσούκ,
που
χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα

22.11.11

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
με
πεπιεσμένο
αέρα,
από
καουτσούκ,
που
χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
με
πεπιεσμένο
αέρα,
από
καουτσούκ,
που
χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα
αεροσκάφη

22.11.12

22.11.13

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
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Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής
αναγόμωση επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

22.11.16

για

την

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ

22.11.2

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ

22.11.20

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
και
σωλήνων
(αεροθαλάμων)·
αναγόμωση
και
ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

22.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
και
σωλήνων
(αεροθαλάμων)·
αναγόμωση
και
ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

22.11.99

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

22.19.1

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

22.19.10

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του·
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού,
σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές

22.19.2

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του·
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού,
σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές

22.19.20

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.3

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.30

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης,
από βουλκανισμένο ελαστικό

22.19.4

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης,
από βουλκανισμένο ελαστικό
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών
οχημάτων)
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών
οχημάτων)
Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.40
22.19.5
22.19.50
22.19.6

Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.60
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Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.·
σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο
καουτσούκ

22.19.7

22.19.71

Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), 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 ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη
του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από
βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό
Κατασκευή
αυτοκόλλητων
εμποτισμένων με καουτσούκ

22.19.73.01

υφασμάτινων

ταινιών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19.99

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

22.21.1

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

22.21.10

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες

22.21.2
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 πλαστικές ύλες
Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και
αποχέτευσης
Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με
άλλα υλικά
Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με
άλλα υλικά
Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι
ενισχυμένα

22.21.29.01

22.21.3

22.21.30

22.21.30.01
22.21.30.02

Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες
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Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες

22.21.4
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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και
καθορισμένων μορφών

22.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και
καθορισμένων μορφών

22.21.99
22.22.1

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και
τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου

22.22.11

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών
από πολυμερή του αιθυλένιου

22.22.11.01

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και
τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή
του αιθυλένιου

22.22.12

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών
από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)

22.22.12.01
22.22.13

Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων
ειδών από πλαστικές ύλες

22.22.14

Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών,
παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες

22.22.19

φιαλών,

και

Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων

22.22.19.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.22.99

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων
και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου

22.23.1

Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από
πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων

22.23.11
22.23.11.01

Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες
Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των
καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών
υγιεινής από πλαστικές ύλες

22.23.12
22.23.12.01

Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα
Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και
παρόμοιων δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές
ύλες

22.23.13
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Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων, ρολών και
παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες

22.23.14
22.23.14.01

Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες
Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών
επενδύσεων δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων
δαπέδου, όπως δαπέδων βινύλιου κλπ

22.23.15
22.23.19

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α.
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές
ύλες
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές
ύλες
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

22.23.2
22.23.20
22.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

22.23.99
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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής επίπεδου γυαλιού

23.11.9
23.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής επίπεδου γυαλιού

23.12.11

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα,
κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου,
διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο
κατεργασμένου,
αλλά
μη
πλαισιωμένου
ή
συναρμολογημένου
Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

23.12.1

23.12.12

Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών·
μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα

23.12.13
23.12.13.01
23.12.13.02

Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών
Κατασκευή κατόπτρων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου
επίπεδου γυαλιού

23.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου
επίπεδου γυαλιού

23.12.99

Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για
λογαριασμό τρίτων

23.12.99.01
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23.12.99.02

Τρόχιση επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.13.1

Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων
και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες·
πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί
Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα
υαλοκεραμικά
Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο

23.13.11
23.13.12
23.13.12.01

Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών,
καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και
παρόμοιων

23.13.13
23.13.13.01

Κατασκευή ενυδρείων ψαριών
Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα
σκεύη κενού

23.13.14

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κοίλου γυαλιού

23.13.9

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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κοίλου γυαλιού
Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών
και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό
τρίτων
Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και
παρόμοιων ειδών

23.13.99
23.13.99.01
23.13.99.02
23.14.1

Κατασκευή ινών γυαλιού
23.14.11

Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων
κλώνων, από ίνες γυαλιού

23.14.12

Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων,
σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από
υφαντά υφάσματα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ινών γυαλιού

23.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ινών γυαλιού

23.14.99
23.19.1

Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων
23.19.11

Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις
μικρόσφαιρες), σε ράβδους 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)·
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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 ηλεκτρικούς λαμπτήρες,
καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη

23.19.22

Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή
ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών
(μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για
την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς
κρυστάλλους

23.19.22.01
23.19.23

Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή
φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών, από γυαλί

23.19.24

Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα
φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη

23.19.25
23.19.26

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί
Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί
Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών
γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές
χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου
γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές
χρήσεις
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών
γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές
χρήσεις

23.19.26.01
23.19.26.02

23.19.9

23.19.91

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού,
συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.19.99
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 πυρίμαχων 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.
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Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων
πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

23.20.14

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

23.20.9
23.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

23.31.10

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

23.31.1
23.31.10.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.99

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων,
από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.1

Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών
τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή
πλήρωσης και παρόμοιων ειδών

23.32.11
23.32.11.01

Κατασκευή κεραμικών πλίνθων
Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων
και
επενδύσεων
καπνοδόχων,
αρχιτεκτονικών
διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών
κατασκευαστικών ειδών
Κατασκευή κεραμιδιών στεγών

23.32.12
23.32.12.01

Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων
σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

23.32.13

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων,
από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων,
από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.99
23.42.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.99

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

23.43.1

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

23.43.10
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων

23.43.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων

23.43.99

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις
Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή
άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη

23.44.1
23.44.11

Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή
άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.44.12
23.44.9
23.44.99
23.49.1
23.49.11

Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών

23.49.12

Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων

23.49.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων

23.49.99
23.51.1

Παραγωγή τσιμέντου
Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων
clinker)
Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου,
κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων

23.51.11
23.51.12

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τσιμέντου

23.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τσιμέντου

23.51.99

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και
υδραυλικού ασβέστη

23.52.1

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και
υδραυλικού ασβέστη

23.52.10
23.52.2

Παραγωγή γύψου
Παραγωγή γύψου
Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

23.52.20
23.52.3
23.52.30

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ασβέστη και γύψου

23.52.9
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23.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ασβέστη και γύψου

23.61.11

Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και
παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό
λίθο
Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων

23.61.1

23.61.11.01

Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για
οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από
τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.12

Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών,
από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.12.01
23.61.2

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα

23.61.20

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές
χρήσεις

23.61.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές
χρήσεις

23.61.99

Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές
χρήσεις
Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές
χρήσεις
Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές
χρήσεις
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές
χρήσεις
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές
χρήσεις
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.62.1
23.62.10
23.62.10.01
23.62.9
23.62.99
23.63.1
23.63.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

23.63.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

23.63.99
23.64.1

Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή κονιαμάτων

23.64.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κονιαμάτων

23.64.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κονιαμάτων

23.64.99
23.65.1

Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
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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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

23.65.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

23.65.99

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και
τσιμέντο

23.69.1

Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με
βάση το γύψο π.δ.κ.α.
Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των
δομικών
Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και
τσιμέντο
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και
τσιμέντο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.69.11
23.69.11.01
23.69.19
23.69.9
23.69.99
23.70.1

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου,
τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων
τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή
πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ)
τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11

23.70.11.01
23.70.11.02
23.70.11.03
23.70.11.04
23.70.11.05
23.70.11.06
23.70.11.07

Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
Εργασίες λείανσης μαρμάρων
Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
Εργασίες σχισίματος μαρμάρων
Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων
επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και
ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και
σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο
σχιστόλιθο
Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους

23.70.12

23.70.12.01

Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών
πλακών

23.70.12.02
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση
και τελική επεξεργασία

23.70.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση
και τελική επεξεργασία

23.70.99
23.91.1

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
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
Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή
κοπτικών μέσων από σμύριδα

23.91.11

23.91.11.01

Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από
υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι

23.91.12

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λειαντικών προϊόντων

23.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων
με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων
παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για
φρένα,
συμπλέκτες
και
παρόμοια
είδη,
μη
συναρμολογημένου
Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

23.91.99
23.99.1

23.99.11

23.99.12
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· παρασκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή
άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων

23.99.15
23.99.19

Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου
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
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Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Παραγωγή
αργύρου,
ακατέργαστου
ή
σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

23.99.9
23.99.99
24.41.1

Παραγωγή
αργύρου,
ακατέργαστου
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.10

ή

σε

Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών
καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων

24.41.10.01

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες
μορφές ή σε σκόνη

24.41.2

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες
μορφές ή σε σκόνη

24.41.20

Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.3

Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.30

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων,
που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της
ημικατεργασίας

24.41.4

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων,
που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της
ημικατεργασίας

24.41.40

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών
μετάλλων, αργύρου επιπλατινωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας ή
χρυσού
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών
μετάλλων, αργύρου επιπλατινωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας ή
χρυσού
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πολύτιμων μετάλλων

24.41.5

24.41.50

24.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πολύτιμων μετάλλων

24.41.99
24.41.99.01
24.41.99.02
24.41.99.03

Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων
Υπηρεσίες επαργύρωσης μετάλλων
Υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου
του αργιλίου

24.42.1
24.42.11

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου

24.42.12

Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού
κορούνδιου
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Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή
κραμάτων του αργίλιου

24.42.2
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
Παραγωγή αλουμινόχαρτου

24.42.25.01

Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από
αργίλιο

24.42.26

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής αργίλιου

24.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής αργίλιου

24.42.99

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου,
ακατέργαστων

24.43.1
24.43.11
24.43.12
24.43.13

Παραγωγή μολύβδου, ακατέργαστου
Παραγωγή ψευδάργυρου, ακατέργαστου
Παραγωγή κασσίτερου, ακατέργαστου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο,
ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους

24.43.2
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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.43.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.43.99

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων
(mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement)

24.44.1

Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού
κονίας (cement)

24.44.11
24.44.11.01

Παραγωγή ακατέργαστου ορείχαλκου

24.44.12

Παραγωγή μη καθαρισμένου χαλκού· ανόδων από χαλκό
για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

24.44.13

Παραγωγή καθαρισμένου χαλκού και κραμάτων χαλκού,
ακατέργαστων· μητρικών κραμάτων χαλκού
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Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή
κραμάτων του χαλκού

24.44.2
24.44.21

Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού

24.44.22

Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles),
από χαλκό ή κράματά του
24.44.22.01
24.44.22.02

Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής από ορείχαλκο
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων ορείχαλκου
Παραγωγή σύρματος από χαλκό
Παραγωγή ορειχάλκινων συρμάτων

24.44.23
24.44.23.01
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
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χαλκού

24.44.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χαλκού

24.44.99

Παραγωγή
νικέλιου,
ακατέργαστου·
προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου

24.45.1

ενδιάμεσων

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
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή
κραμάτων του νικέλιου

24.45.2
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
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή
αγωγών, από νικέλιο
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών
τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και
υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές
ενώσεις
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών
τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και
υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές
ενώσεις
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.45.24

24.45.3

24.45.30

24.45.9

Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων
μη σιδηρούχων μετάλλων

24.45.99
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24.53.1

Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες ανάτηξης ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους

24.53.10
24.53.10.01
24.54.1
24.54.10
24.54.10.01
25.11.1
25.11.10
25.11.2
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
25.11.23.02

Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και
παρόμοιων ειδών
Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από
αλουμίνιο

25.11.23.03
25.11.23.04

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών
σκελετών

25.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών
σκελετών

25.11.99

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους,
καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο

25.12.1

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους,
καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο

25.12.10
25.12.10.01

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους,
καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο

25.12.10.02
25.12.10.03

Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.12.99
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 ατμού χαμηλής πίεσης
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25.21.13

Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και
δοχείων

25.29.1

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

Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt,
όχι για κεντρική θέρμανση

25.29.11.01

Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο
αέριο, από μέταλλο

25.29.12

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων
αερίων υπό πίεση

25.29.12.01
25.29.12.02

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και
δοχείων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και
δοχείων
Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους

25.29.9
25.29.99
25.30.1
25.30.11

Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής
ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

25.30.12

Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες·
συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού

25.30.13

Κατασκευή μερών ατμογεννητριών
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων
Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων
Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων

25.61.1
25.61.11
25.61.11.01
25.61.11.02

Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση
και χημική επεξεργασία

25.61.11.03
25.61.11.04

Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ
Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων
Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων

25.61.12
25.61.12.01
25.61.2
25.61.21

Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της
μεταλλικής επίχρισης

25.61.22

Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
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25.61.22.01
25.61.22.02
25.61.22.03

25.61.22.05
25.61.22.06
25.61.22.07
25.61.22.08

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων
Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων
Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων
Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε
μέταλλα
Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων
Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων
Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων
Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.62.20.01

Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης
μετάλλων

25.61.22.04

25.62.1
25.62.10
25.62.2
25.62.20

Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου, ψυχρής
καθόδου συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών
ακτίνων ή φωτοκαθόδου

26.11.1

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), διακοπτών δίπλευρης διόδου
(DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs)

26.11.22

Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής
φωτός· συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων·
μερών τους

26.11.3

Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

26.11.30

Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.11.4

Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

26.11.41
26.11.41.01

Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων

26.11.9
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26.11.91

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

26.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων

26.12.1

Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων

26.12.10

Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

26.12.2

Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

26.12.20
26.12.3
26.12.30

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)

ολοκληρωμένα

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)

ολοκληρωμένα

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής
έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.12.9
26.12.91

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων

26.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και
εξαρτημάτων τους

26.20.1

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 υπολογιστών

26.20.11

Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης, αυτόματων
ταμιακών μηχανών και παρόμοιων μηχανών που μπορούν
να συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε
δίκτυο
Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας
δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα
τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια
μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή
μη
Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας
δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων
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
Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή
δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

26.20.12

26.20.13

26.20.14

26.20.15

26.20.16
26.20.16.01

Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
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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
Κατασκευή μονάδων μνήμης

26.20.21

Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά
κατάσταση

26.20.22

Κατασκευή άλλων μονάδων
επεξεργασίας δεδομένων

26.20.3

αυτόματων

μηχανών

Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών
επεξεργασίας δεδομένων
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών
μηχανών
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών
μηχανών

26.20.30
26.20.4
26.20.40

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού

26.20.9

26.20.91

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού

26.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου
τηλεόρασης· τηλεοπτικών μηχανών λήψης

26.30.1

ή

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
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη
τηλεφωνία
ή
την
ενσύρματη
τηλεγραφία·
εικονοτηλέφωνων
Κατασκευή συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας με
ασύρματο ακουστικό

26.30.2
26.30.21

Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας
ή άλλων ασύρματων δικτύων
Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών
εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας
ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά
δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής)

26.30.22

26.30.23
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26.30.3
26.30.30

Κατασκευή
μερών
ηλεκτρικών
τηλεγραφικών συσκευών

τηλεφωνικών

ή

Κατασκευή
μερών
ηλεκτρικών
τηλεγραφικών συσκευών

τηλεφωνικών

ή

Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και
μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου,
τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης

26.30.4

Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και
μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου,
τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης

26.30.40
26.30.40.01
26.30.40.02

Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης
Κατασκευή κεραιών τηλεόρασης
Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών
και παρόμοιων συσκευών

26.30.5

Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών
και παρόμοιων συσκευών

26.30.50

Κατασκευή ηλεκτρονικών
ελέγχου και ασφαλείας

26.30.50.01
26.30.6
26.30.60

συστημάτων

ανίχνευσης,

Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

πυροσβεστικών

Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

πυροσβεστικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

26.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

26.30.99

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων
συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος

27.11.1

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων
συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος

27.11.10

Κατασκευή
κινητήρων
εναλλασσόμενου/συνεχούς
ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W· άλλων
κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννητριών
εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)

27.11.2

27.11.21

Κατασκευή
κινητήρων
εναλλασσόμενου/συνεχούς
ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W

27.11.22

Κατασκευή κινητήρων
μονοφασικών

εναλλασσόμενου

ρεύματος,

27.11.23

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου
πολυφασικών, ισχύος <= 750 W

ρεύματος,

27.11.24

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου
πολυφασικών, ισχύος > 750 W αλλά <= 75 kW

ρεύματος,

27.11.25

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου
πολυφασικών, ισχύος > 75 kW

ρεύματος,
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Κατασκευή γεννητριών
(εναλλακτών)

27.11.26

εναλλασσόμενου

ρεύματος

Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών
μεταλλακτών

27.11.3
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
Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.41
27.11.42

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών,
μετασχηματισμού ρεύματος <= 16 kVA

με

ικανότητα

27.11.43

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών,
μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA

με

ικανότητα

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων
επαγωγέων

27.11.5

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων
επαγωγέων

27.11.50

Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών
και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.6
27.11.61

Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και
ηλεκτρογεννήτριες

27.11.62

Κατασκευή
μερών
ηλεκτρικών
μετασχηματιστών,
επαγωγέων και στατικών μεταλλακτών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και
ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και
ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.99

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V

27.12.1

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την
προστασία ηλεκτρικών 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
27.12.21

Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V

27.12.22

Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, για τάση
<= 1.000 V
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Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών
κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση <= 1.000 V

27.12.23
27.12.24

Κατασκευή ηλεκτρονόμων, για τάση <= 1.000 V
Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων

27.12.3
27.12.31

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων
με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για
τάση <= 1.000 V

27.12.32

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων
με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για
τάση > 1.000 V

27.12.4
27.12.40

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος

ή ελέγχου

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος

ή ελέγχου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του
ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.99

Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και μερών τους

27.20.1
27.20.11

Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων
(ηλεκτρικών στηλών)συστοιχιών

27.20.12

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών)

27.20.2

και

ηλεκτρικών

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους
Κατασκευή
συσσωρευτών
μολύβδου-οξέος
εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης

27.20.21

για

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, εκτός των
εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης
Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου, νικέλιουυδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λίθιου, πολυμερούς
λίθιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών
συσσωρευτών
Κατασκευή
μερών
ηλεκτρικών
συσσωρευτών,
συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών

27.20.22

27.20.23

27.20.24

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και
συσσωρευτών

27.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και
συσσωρευτών

27.20.99
27.31.1

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
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Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών που αποτελούνται από
ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά
χωριστά
Κατασκευή οπτικών ινών και δεσμών οπτικών ινών·
καλωδίων οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που
αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει
μονωθεί εξωτερικά χωριστά)
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών

27.31.11

27.31.12

27.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών

27.31.99

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων
και συρμάτων

27.32.1
27.32.11

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων περιελίξεων
Κατασκευή
ομοαξονικών
καλωδίων
και
άλλων
ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών
Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση <= 1.000
V
Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση <= 1.000 V
Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1.000 V
Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση > 1.000 V

27.32.12
27.32.13
27.32.13.01
27.32.14
27.32.14.01

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
καλωδίων και συρμάτων

27.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
καλωδίων και συρμάτων

27.32.99
27.33.1

Κατασκευή συσκευών καλωδίωσης
Κατασκευή διακοπτών, για τάση <= 1.000 V
Κατασκευή λυχνιολαβών, για τάση <= 1.000 V

27.33.11
27.33.12
27.33.13

Κατασκευή βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη
διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

27.33.14

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από
πλαστικές ύλες
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

27.33.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

27.33.99
37.00.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων
Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων
Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών
δεξαμενών
Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών
Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων

37.00.11
37.00.11.01
37.00.12
37.00.12.01
37.00.12.02
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37.00.2

Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης
Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων, δημοτικών
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων, άλλων
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων, δημοτικών
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες
αγροτικών φορτηγών ΙΧ
Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων,
με διάθεση κάδων
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων, άλλων
Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων
δημοτικών απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη
επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για
αποσυναρμολόγηση
Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών
κατασκευών προς διάλυση
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών
και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη
επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι
Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων
(ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από
καουτσούκ
Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα
Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα
απόβλητα

37.00.20
38.11.1
38.11.11
38.11.19
38.11.2
38.11.21
38.11.21.01
38.11.21.02
38.11.21.03
38.11.29
38.11.3
38.11.31
38.11.39
38.11.4
38.11.41
38.11.49
38.11.5
38.11.51
38.11.52
38.11.53
38.11.54
38.11.55
38.11.56
38.11.57
38.11.58
38.11.59
38.11.6
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Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα
ανακυκλώσιμα απόβλητα
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη
επικίνδυνα απόβλητα
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων
απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου
Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών
απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων)
στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών
αντιδραστήρων
Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων
Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων
Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών
απορριμμάτων
Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων
πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών
(μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα
απόβλητα
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα
απόβλητα
Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων
για τελική διάθεση
Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων
για τελική διάθεση
Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων
Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από
αποτέφρωση απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από
αποτέφρωση απορριμμάτων

38.11.61
38.11.69
38.12.1
38.12.11
38.12.12
38.12.13
38.12.2
38.12.21
38.12.22
38.12.23
38.12.24
38.12.25
38.12.26
38.12.27
38.12.29
38.12.3
38.12.30
38.21.1
38.21.10
38.21.2
38.21.21
38.21.22
38.21.23
38.21.29
38.21.29.01
38.21.29.02
38.21.3
38.21.30
38.21.4
38.21.40
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Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων
επικίνδυνων απορριμμάτων
Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων
Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων
απορριμμάτων
Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών,
εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη
λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων
Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την
απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ.
λαδιών, καυσίμων κλπ)
Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων,
(π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων
υλών
Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών
Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων
υλών
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων
μετάλλων
Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων
(π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών
δευτερογενών πρώτων υλών
Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και
παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς
πρώτες ύλες
Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών
απορριμμάτων
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών
Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών
πρώτων υλών
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και
χαρτονιού

38.22.1
38.22.11
38.22.19
38.22.2
38.22.21
38.22.29
38.31.1
38.31.11
38.31.12
38.31.12.01

38.31.12.02
38.31.12.03
38.32.1
38.32.11
38.32.12
38.32.2
38.32.21
38.32.22
38.32.22.01
38.32.22.02
38.32.22.03
38.32.23
38.32.24
38.32.25
38.32.29
38.32.3
38.32.31
38.32.32
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38.32.33
38.32.34
38.32.35
38.32.39

Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών
Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων
(π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών
δευτερογενών πρώτων υλών
Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών
απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς
πρώτες ύλες
Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού
Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών
υδάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων
περιοχών
Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων
Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων
Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου
ρύπανσης
Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης,
ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες
υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού
περιβάλλοντος
Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

38.32.39.01
38.32.39.02
38.32.39.03
39.00.1
39.00.11
39.00.12
39.00.12.01
39.00.13
39.00.14
39.00.14.01
39.00.2
39.00.21
39.00.21.01
39.00.21.02
39.00.22
39.00.23
43.21.1

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού
(πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών
και δικτύων
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών
αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών
αγωγών

43.21.10
43.21.10.01
43.21.10.02
43.21.10.03
43.21.10.04
43.21.10.05
43.21.10.06
43.22.1
43.22.11
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Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση
(περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων,
περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών
δεξαμενών
Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου
νερού
Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής
Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού
(σπρίνκλερ)
Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την
εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)
Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών
εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με
υλικά του επισκευαστή
Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς
υλικά
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και
κλιματισμού
Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης
θέρμανσης
Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού
θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και
συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων
ελέγχου κεντρικής θέρμανσης
Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής
θέρμανσης
Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων,
κλιματιστικών κλπ
Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων
ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)
Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και
εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου
Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με
εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό
Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Εργασίες μόνωσης
Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων
Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου
νερού, λεβήτων και αεραγωγών
Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων
κατασκευών
Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων

43.22.11.01
43.22.11.02
43.22.11.03
43.22.11.04
43.22.11.05
43.22.11.06
43.22.11.07
43.22.11.08
43.22.11.09
43.22.12
43.22.12.01
43.22.12.02
43.22.12.03
43.22.12.04
43.22.12.05
43.22.2
43.22.20
43.22.20.01
43.22.20.02
43.22.20.03
43.29.1
43.29.11
43.29.11.01
43.29.11.02
43.29.11.03
43.29.11.04
43.29.11.05
43.29.12
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43.29.19

Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.
Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων
κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων
κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης
περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών
Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων
Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών
Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων
Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου
Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και
ψευδοροφών σε κατασκευές
Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών
και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα
Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων
Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων,
θερμοκηπίων κλπ
Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης
Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών
κουφωμάτων, ντουλαπιών
Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων
Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν
ξυλουργικές εργασίες
Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων
Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων
Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με
κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ
Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή
δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή
μαρμάρινων
Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων,
επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού
τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)
Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo,
μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου
Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή
σχιστόλιθο
Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου
επιτόπου
Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους

43.29.19.01
43.29.19.02
43.29.19.03
43.29.19.04
43.29.19.05
43.31.1
43.31.10
43.32.1
43.32.10
43.32.10.01
43.32.10.02
43.32.10.03
43.32.10.04
43.32.10.05
43.32.10.06
43.32.10.07
43.32.10.08
43.32.10.09
43.32.10.10
43.32.10.11
43.33.1
43.33.10
43.33.10.01
43.33.10.02
43.33.2
43.33.21
43.33.21.01
43.33.21.02
43.33.21.03
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Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων,
επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού
τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α.
Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια
Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα
Εργασίες κατασκευής πατωμάτων
Εργασίες χρωματισμών
Εργασίες χρωματισμών
Υαλοτεχνικές εργασίες
Υαλοτεχνικές εργασίες
Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί,
καθρεπτών τοίχου κλπ
Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες,
βιτρίνες
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και
τελειώματος
Εργασίες κατασκευών διακόσμησης
Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από
σίδερο ή χάλυβα
Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων
Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία
κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα
Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και
τελειώματος π.δ.κ.α.
Εργασίες κατασκευής στεγών
Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών
Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών
Εργασίες στεγάνωσης
Εργασίες στεγάνωσης
Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες
Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους
κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών
Εργασίες ικριωμάτων
Εργασίες ικριωμάτων
Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας
Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων
Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων
Εργασίες σκυροδέματος
Εργασίες σκυροδέματος
Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα
ενισχυμένου σκυροδέματος
Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων
Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα
Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος
Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών
Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών

43.33.29
43.33.29.01
43.33.29.02
43.33.29.03
43.34.1
43.34.10
43.34.2
43.34.20
43.34.20.01
43.34.20.02
43.39.1
43.39.11
43.39.11.01
43.39.11.02
43.39.11.03
43.39.19
43.91.1
43.91.11
43.91.19
43.99.1
43.99.10
43.99.10.01
43.99.10.02
43.99.2
43.99.20
43.99.20.01
43.99.3
43.99.30
43.99.4
43.99.40
43.99.40.01
43.99.40.02
43.99.40.03
43.99.40.04
43.99.5
43.99.50
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Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών
μερών κτιρίων
Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων
για κατασκευές άλλες από κτίρια
Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για
κατασκευές άλλες από κτίρια
Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης
προκατασκευασμένων κατασκευών
Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης
προκατασκευασμένων κατασκευών
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται
ειδικά, με ίδια υλικά
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται
ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών
(πισίνων)
Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και
παραδοσιακών κτιρίων
Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)
Εργασίες μετακίνησης κτιρίων
Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών
(χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)
Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών
κολυμβητηρίων κλπ
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
Υπηρεσίες αποθήκευσης μπανανών και λοιπών τροπικών
φρούτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων
προϊόντων
Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ),
προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών,
με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων
Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών
μέσων και τροχόσπιτων
Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών
Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης

43.99.50.01
43.99.50.02
43.99.50.03
43.99.50.04
43.99.6
43.99.60
43.99.7
43.99.70
43.99.9
43.99.90
43.99.90.01
43.99.90.02
43.99.90.03
43.99.90.04
43.99.90.05
43.99.90.06
43.99.90.07
43.99.90.08
52.10.1
52.10.11
52.10.11.01
52.10.12
52.10.13
52.10.19
52.10.19.01
52.21.24
52.21.24.01
52.21.24.02
52.21.24.03
52.21.24.04
52.21.24.05
52.21.26
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Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών
Οχημάτων
Υπηρεσίες διαχείρησης και εκμετάλλευσης Υποδομών
Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και
διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων

52.21.26.01
52.21.26.02
52.21.26.03

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της
χρονομεριστικής μίσθωσης)

55.10.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της
χρονομεριστικής μίσθωσης)
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με
εστιατόριο

55.10.10
55.10.10.01
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
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων
καταλύματος σύντομης διάρκειας

55.20.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες
διακοπών

55.20.11

Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων
σπιτιών
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με
παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

55.20.11.01
55.20.11.03
55.20.11.04

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια

δωματίων

ή

55.20.11.05

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων
για μικρή διάρκεια
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας
καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή
καθαριότητα
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής
διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

55.20.12
55.20.19
55.20.19.01

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για
οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα
οχήματα (τρέιλερ)

55.30.1
55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
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Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής
(τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.30.12
55.30.12.01

Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα
Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων
μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης
πελατών
Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση
εστιατορίου
Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης
στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα,
ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται
στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932)
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα,
ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με
ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται
στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932)
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας
εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης κοσμική ταβέρνα
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή
οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς
προσωπικό)
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί,
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ,
με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από
ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο,
καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της
πληροφορίας
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της
πληροφορίας για εφαρμογές

55.90.19
55.90.19.01
56.10.1
56.10.11
56.10.11.01
56.10.11.02

56.10.11.03

56.10.11.04
56.10.11.05
56.10.11.06
56.10.11.07
56.10.11.08
56.10.11.09
56.10.11.10
56.10.11.11
56.10.11.12
56.10.11.13
62.01.1
62.01.11
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Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού
εφαρμογών τηλεματικής
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων
(multimedia)
Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού
Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού
Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης
συστήματος λογισμικού
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της
πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών
υπολογιστή
Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού
(Hardware) υπολογιστών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού
(Hardware) υπολογιστών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων
και λογισμικού
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων
και λογισμικού
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου
λογισμικού εφαρμογών
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων
υπολογιστών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών
υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)

62.01.11.01
62.01.11.02
62.01.11.03
62.01.11.04
62.01.11.05
62.01.11.06
62.01.11.07
62.01.12
62.01.2
62.01.21
62.01.29
62.02.1
62.02.10
62.02.2
62.02.20
62.02.3
62.02.30
62.02.30.01
62.02.30.02
62.02.30.03
62.02.30.04
62.03.1
62.03.11
62.03.12
62.09.1
62.09.10
62.09.2
62.09.20
62.09.20.01
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Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης
παραγωγής
Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων,
γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και
ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών
λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και
δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου
εργασίας
Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας
Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από
άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς
σε θέματα αγροτικής οικονομίας
Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού
και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της
καθαρότητας
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός
ιατρικών
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων
των υλικών
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός
ιατρικών
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων
Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών
Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών
Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών
ιδιοτήτων
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη
βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία
και άλλες εφαρμογές
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην
περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη
γεωργική βιοτεχνολογία

70.22.15
70.22.15.01

70.22.15.02

70.22.15.03
70.22.15.04
70.22.15.05
70.22.15.06
70.22.15.07
70.22.15.08
70.22.15.09
70.22.15.10
70.22.16
70.22.16.01
71.20.1
71.20.11
71.20.11.01
71.20.11.02
71.20.11.03
71.20.11.04
71.20.11.05
71.20.11.06
71.20.11.07
71.20.11.08
71.20.12
71.20.14
72.11.1
72.11.12
72.11.13
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Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις
επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη
χημεία
Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών
διεργασιών και συστημάτων
Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις
γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη
νανοτεχνολογία
Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη
μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις
γεωπονικές επιστήμες
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις
γεωπονικές επιστήμες
Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις
μεταφοράς
Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς
προσώπων με προμήθεια
Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους
Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία
Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων
Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις
μεταφοράς
Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς
προσώπων με προμήθεια
Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού
με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με
προμήθεια

72.19.12
72.19.14
72.19.14.01
72.19.14.02
72.19.14.03
72.19.15
72.19.15.01
72.19.21
72.19.29
72.19.29.01
72.19.29.02
72.19.29.03
72.19.29.04
72.19.29.05
72.19.29.06
72.19.29.07
72.19.29.08
72.19.29.09
72.19.4
72.19.40
72.19.40.01
72.19.40.02
72.19.40.03
79.11.1
79.11.11
79.11.11.01
79.11.12
79.11.13
79.11.14
79.11.19
79.11.19.01
79.11.19.02
79.11.19.03
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Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις
καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια
(ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά
πακέτα)
Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων
περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο
ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης
επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και
εκθεσιακούς χώρους
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων,
υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες
υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή
επεκτάσεων
Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και
συναφών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδημάτων
Υπηρεσίες στίλβωσης και βαφής υποδημάτων,
δερμάτινων ειδών κλπ
Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και
κλωστοϋφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υφασμάτινων ειδών οικιακής
χρήσης

79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.11.23.01
79.12.1
79.12.11
79.12.11.01
79.12.12
79.90.1
79.90.11
79.90.12
79.90.2
79.90.20
79.90.3
79.90.31
79.90.32
79.90.39
95.11.1
95.11.10
95.11.10.01
95.12.1
95.12.10
95.12.10.01
95.23.1
95.23.10
95.23.10.01
95.23.10.02
95.29.11
95.29.11.01
95.29.11.02
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95.29.11.03
95.29.11.04
95.29.11.05

Υπηρεσίες επισκευής γουναρικών
Υπηρεσίες επισκευής καπέλων
Υπηρεσίες μανταρίσματος ενδυμάτων
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών
και γούνινων προϊόντων
Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη
Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων
των υπηρεσιών καθαρισμού γουνών)
Υπηρεσίες σιδερωτήριων
Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Υπηρεσίες βαφής ρούχων
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο
ρούχων

96.01.1
96.01.11
96.01.12
96.01.13
96.01.13.01
96.01.14
96.01.14.01
96.01.19
96.01.19.01
96.01.19.02
96.01.19.03
96.01.19.04
96.01.19.05

116

