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Α. Π.: 4960

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

-

B’

Κύκλος»

του

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. 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/22-04-2005).
3. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
5. Το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
6. Το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Το Π.Δ. 63/05.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.
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8. Την με αριθμό

86593/13.08.2020 (ΦΕΚ

628/Υ.Ο.Ο.Δ./13.08.2020)

κοινή

απόφαση του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
9. Την με αρ. πρωτ. 80261/01.08.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
10. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής
απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.
4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»”
(Β’ 1248).
11. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
12. 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.
13. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ.
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
16. Τον Κανονισμό (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.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
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18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
19. Τον Κανονισμό (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.
20. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
21. Την υπ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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”».
22. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
23. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
24. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού», όπως ισχύει.
25. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
26. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ
(ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
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27. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.
28. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον
«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ».
29. Την υπ’ αριθ. 62550/10.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για τη σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ
1738/Β/15.06.2016).
30. Την από 19.12.2016 Σύμβαση για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών (Escrow
Accounts), μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ.
31. Την με Α.Π. 80/5/Α3/09.01.208 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/18.01.2018) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη
Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος»
(ΑΔΑ:6ΘΑΤ465ΧΙ8-ΩΗΛ).
32. Την υπ’ αριθμ. 1001/358/Α3/12.02.2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 9Κ8465ΧΙ8-ΤΣΞ) με θέμα: Ορισμός
Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
33. Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ,
όπως εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στις 25/6/2015
και τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017 και 1071/345/Α1/22.02.2019
Αποφάσεις

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).
34. Την με Α.Π. 2179/641/Α1/10.05.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για
την έγκριση, μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και
κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii,3c,2a,4a και 4b
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» (ΕΠΑΝΕΚ). Ειδικότερα την απόφασή της ως προς την τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης
της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» – Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ που αφορά κυρίως στην αύξηση
του προϋπολογισμού της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη από 120 εκ. € σε 180 εκ. €) και την
αντίστοιχη αύξηση των δεικτών εκροής.
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35. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09.03.2017 Aπόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για
την έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης
και επιλογής πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 2179/641
Α1/10.05.2017 και 1071/345/Α1/22.02.2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 20142020» (ΕΠΑνΕΚ).
36. Το με Α.Π. 53132/ΕΥΚΕ 5529/09.05.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/11.05.2017) έγγραφο
της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
37. Την υπ. αριθμ 1448/321 A1/06.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 865/12.03.2018 Απόφαση με θέμα: 1η
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3505/815 A1/30.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 2143/11.7.2016) Απόφασης
ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ».
38. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 (α/α ΟΠΣ 2227 και κωδικό 010ΚΕ) Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης-

B’

Κύκλος»

του

ΕΠ

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020’’(ΑΔΑ: ΩΘΗΑ465ΧΙ8-ΛΙΝ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
39. Την υπ’ αριθμ. 3927/569/Β3/04.08.2017(ΑΔΑ: ΩΔΛΩ465ΧΙ465-ΘΚΛ) Απόφαση με θέμα: Έγκριση
αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης-Β’

Κύκλος»

του

Ε.Π.

Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
40. Το με Α.Π.

4822/15.09.2021 Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Β3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με το οποίο

εισηγείται την 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
41. Την απάντηση στο με Α.Π. 4822/15.09.2021 με τη Σύμφωνη Γνώμη της αρμόδιας Μονάδας Α3 της
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, για την 5η τροποποίηση της ως άνω Πρόσκλησης.
42. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
A. Την 5η τροποποίηση της με Α.Π. 2713/1046/A2/08.06.2017 (α/α ΟΠΣ 2227 και κωδικό 010ΚΕ)
Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ:
ΩΘΗΑ465ΧΙ8-ΛΙΝ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 3937/570/B3/04.08.2017
(ΑΔΑ:78Σ6465ΧΙ8-70Λ), 2218/Β3/465/03.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΝ0Λ465ΧΙ8-7ΓΜ), 935/Β3/222/18.02.2020
(ΑΔΑ: Ψ6Ω046ΜΤΛΡ-7Ρ1), 1341/B3/287/26.02.2021 (ΑΔΑ:9Λ354ΜΤΛΡ-0ΡΖ) όμοιες αποφάσεις.

Ειδικότερα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής τροποποιούνται
τα ακόλουθα:
1. Στο κεφάλαιο Ι.1.2. – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης
η παράγραφος: 1. Τίτλος και περιγραφή της Δράσης
Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά
στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους 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).
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην
περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000€, ενώ στην
περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000€. Το ποσοστό
ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επιχειρηματικά σχέδια η ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία
ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επιχειρηματικών
σχεδίων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες
εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
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αντικαθίσταται ως εξής:
Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά
στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους 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).
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην
περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000€, ενώ στην
περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000€. Το ποσοστό
ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επιχειρηματικά σχέδια η ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία
ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επιχειρηματικών
σχεδίων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες
εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
2. Στο κεφάλαιο Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης
Στην ενότητα Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ η παράγραφος:

Και για τις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Α & Β), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και
τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό
εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
αντικαθίσταται ως εξής:
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Και για τις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Α & Β), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και
τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους, όπως εξειδικεύεται
στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται
πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής στη Δράση.

3. Στο κεφάλαιο Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης
Στην ενότητα Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης
η τελευταία παράγραφος:
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο
τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται
στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
αντικαθίσταται ως εξής:
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο
τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο
κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

4. Στο κεφάλαιο Ι.1.13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης
Η δεύτερη παράγραφος:
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο
τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο
κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής της Αίτησης Τελικής
Επαλήθευσης Δαπανών ή εκπρόθεσμης υποβολής της, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κινήσει τις
διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
αντικαθίσταται ως εξής:
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο
τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο
κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής της Αίτησης Τελικής
Επαλήθευσης Δαπανών ή εκπρόθεσμης υποβολής της, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κινήσει τις
διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
5. Στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η πρώτη παράγραφος:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής
Πρόσκλησης. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης
είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
αντικαθίσταται ως εξής:
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Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα έξι (36) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, όπως

εξειδικεύεται στο

κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι
τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

B. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 2713/1046/Α2/08.06.2017 (α/α
ΟΠΣ 2227 και κωδικό 010ΚΕ), με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΘΗΑ465ΧΙ8-ΛΙΝ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα
Παραρτήματα αυτής, όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και προσθήκες.
Δ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr,
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr .
Ε. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ,
Δραγατσανίου 8– Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr , καθώς και
από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιωάννης Τσακίρης
Συνημμένα:
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης με τα Παραρτήματά που τροποποιούνται
Κοινοποίηση:
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Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
ΕΥΣ ΕΚΤ
ΕΥΚΕ
ΕΥΘΥ
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
ΕΦΕΠΑΕ
ΜΟΔ AE, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Εσωτερική διανομή:




Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδες Α1, Α3, Β3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Αίτημα Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης Δαπανών
ΑμΕΑ
Αναθέτουσα αρχή
Ανάκτηση

ΑΠ
Αρχή Ελέγχου

Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό

ΔΑ

Δημόσια Δαπάνη

Δημοσιονομική Διόρθωση

Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον Ενδιάμεσο
Φορέα (ΕΦ) για την επαλήθευση και πιστοποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του.
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.
αναπηρίες.
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη
αιτία.
Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της
στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος
που έχει συγκεκριμένους μετρήσιµους στόχους και
περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ
τους.
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 (η ΕΔΕΛ).
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
επιχειρηματικού σχεδίου.
Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική
δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται
από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
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, ενός 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
Η ακύρωση του συνόλου ή ενός μέρους της Ενωσιακής και
Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της
συγχρηματοδότησής τους από τα επιχειρησιακά
προγράμματα της προγραμματικής περιόδου, η οποία είναι
ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.
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Δικαιούχος

Δράση

ΕΔΕΤ

ΕΕ

ΕΜΕ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

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.
Το σύνολο των στοιχείων που ορίζονται από τη
διαχειριστική αρχή μέσω της Αναλυτικής πρόσκλησης και
των συνοδευτικών εντύπων αυτής βάσει των οποίων
εντάσσονται και υλοποιούνται οι πράξεις.
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.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετήσια Μονάδα Εργασίας.
Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο
που εργάστηκε στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της
επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη
διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Η εργασία
των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής
απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
Ο ορισμός της ενιαίας επιχείρησης όπως δίνεται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 του Κανονισμού de minimis είναι:
Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει
την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού
ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται,
επίσης ενιαία επιχείρηση.
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
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ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά
πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην
εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο
όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί
νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά
παραμένουν νόμιμες.
Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες
χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που
χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην
επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι
κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες
για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος
σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός,
οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται
αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων
των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία
της διάσπασης.

ΕΠ

ΕΠΑNΕΚ
Επιχειρηματικό Σχέδιο
(Ε/Σ)

ΕΣΔΕΚ
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΦ
ΕΦΕΠΑΕ
€

Παρατυπία

ΠΔΕ
Πράξη/Έργο ΕΠΑΝΕΚ

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.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Το σύνολο των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην
αίτηση υποβολής του δικαιούχου στο πλαίσιο της
πρόσκλησης της Δράσης.
Ενιαίο
Σύστημα
Διαχείρισης,
Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης
και
Ελέγχου
των
Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από
το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή).
Ενδιάμεσος Φορέας
Ενδιάμεσος
φορέας
διαχείρισης
του
ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Ευρώ.
Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και
η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον
καταλογισμό
στον
κοινοτικό
προϋπολογισμό
αδικαιολόγητης δαπάνης.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική
αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή με
ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από
την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν
ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν
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ΠΣΚΕ

ΣΑΕ
ΣΔΕ

ΣΕΣ: Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης 2014−2020
Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ)

ΤΠΕ

ΥΑΕΚΕΔ
(ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)

Φορέας χρηματοδότησης

Φορέας της
Επένδυσης/Φορέας
υλοποίησης

οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο
σχετίζονται.
Πληροφοριακό
Σύστημα
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τις διαδικασίες και
τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και
υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της
επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες περιγράφονται
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών
ταμείων και των Κρατικών Ενισχύσεων
Συλλογική Απόφαση Έργου.
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.
Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 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.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
Η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 «Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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»» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), όπως ισχύει.
Το Υπουργείο το οποίο έχει την ευθύνη απόδοσης των
πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα στην
περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων
στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του
άρθρου 107 της Συνθήκης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B’ Κύκλος»
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και στην επενδυτική προτεραιότητα 8iii:
«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Ι.1.1 – 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.

•

Η Απόφαση E.E. με αριθμό C(2014)10162 final/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

•

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

•

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.

•

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ.
αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

•

Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.

•

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 τη 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.
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•

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

•

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 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες πράξεις.

•

Την υπ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση
με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της
20.05.2003].

•

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».

•

Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

•

Η με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ
2784/Β/21.12.2015).

•

Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και
02Σ, όπως εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ
στις 25/6/2015 και τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017 Απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

•

Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των
Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017 Απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

•

Το με Α.Π. 53132/ΕΥΚΕ 5529/09.05.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/11.05.2017)
έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
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•

Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του
ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

•

Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία»
στον
«Ενδιάμεσο
Φορέα
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ»

•

Τη με Α.Π. 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού
Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ ΄Β 1738)

Σημειώνονται τα εξής:
1. Οι επιχειρήσεις 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. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος
του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, η αιτούμενη
την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε
βάρος της διαδικασία ανάκτησης.
3. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των απαιτήσεων 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.
4. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη
νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Τίτλος και περιγραφή της Δράσης
Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών
και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους 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).
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου
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προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό
σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο
συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει
έως και 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων
έως και 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132)
ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επιχειρηματικά σχέδια η ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η
προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των
επιχειρηματικών σχεδίων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε
ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Ένταξης είναι
επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
2. Σκοπός της Δράσης:
Η δράση στοχεύει στα εξής:
❖ Στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους.
❖ Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
3. Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης της Δράσης
Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, ως επιλέξιμες
γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ορίστηκαν οι δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
Περισσότερο Αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Στερεά Ελλάδα
Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
4. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή
Η παρούσα δράση του 2ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 150 εκατ. € (Δημόσια
Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες
Επιχειρήσεις και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Π/Υ (Δ/Δ)

Κατηγορία
Δικαιούχων Α
(60%)
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Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

73.200.000 €

43.920.000€

29.280.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κρήτη

31.200.000 €

18.720.000 €

12.480.000 €

Αττική

36.300.000 €

21.780.000 €

14.520.000 €

Στερεά Ελλάδα

5.300.000 €

3.180.000 €

2.120.000 €

Νότιο Αιγαίο

4.000.000 €

2.400.000€

1.600.000€

150.000.000€

90.000.000 €

60.000.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

Στην παρούσα Δράση προβλέπονται τρείς (3) διαφορετικές περίοδοι υποβολής, στις
οποίες ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα (ανά ομάδα περιφερειών
και ανά κατηγορία δικαιούχων).
Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε
μια ΜΟΝΟ περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης
ή μη του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των
τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι
οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της
Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’
κύκλο της Δράσης.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής για κάθε περίοδο
υποβολής στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, ορίζεται στην Απόφαση της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα,
τυχόν
τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης, δεσμεύουν και τις
τρεις (3) διαφορετικές περιόδους ηλεκτρονικής υποβολής.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 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.
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της πράξης αξιοποιείται η δυνατότητα
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3
της ΥΑΕΚΕΔ για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ παρεμβάσεων που εμπίπτουν
στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΤΠΑ.
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων
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περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση, μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και
διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών
των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1301/2013).
Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον
Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΦΕΠΑΕ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΠΑΕ, καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων
διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΦΕΠΑΕ».
Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται πολύ μικρές1 νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από
ανέργους ή μισθωτούς (κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) για την έναρξη της
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών),
καθώς και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή
με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και
συνεργασίες μεταξύ αυτών. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της
δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση
νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού της Δράσης) - Νέες
Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων
πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης είναι:
•

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
ή

•

Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
ή

•

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον

1

Πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για τον
υπολογισμό των προαναφερθέντων ορίων, όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική
χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται
υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους
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επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι
οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή
τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και
μισθωτούς
Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Δικαιούχων Α:
Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών
επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία
δικαιούχων Α, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.
 Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενοι
ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την
ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις)
που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς
επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Δικαιούχων Β:
Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών
επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι από την προαναφερόμενη κατηγορία
δικαιούχων Β, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους με ίσα εταιρικά μερίδια.
Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και
μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα
εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.
Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι
ωφελούμενοι / δικαιούχοι των κατηγοριών Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν μόνο
συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να
μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας2 και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος3. Ο
περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών
ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις
επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
Οι ωφελούμενοι/δικαιούχοι των Κατηγοριών Α & Β που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο
της Δράσης, θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών
Αιτήσεων Χρηματοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα:
Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα του
ανέργου ή του μισθωτού:
1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους
από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι
βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου
Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους
σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. Στ,
παραγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
3
Διευκρινίζεται ότι ως σύνταξη γήρατος νοείται οποιαδήποτε σύνταξη λαμβάνεται κατόπιν θεμελίωσης του δικαιώματός
της, όπως αυτό προκύπτει από τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας και επομένως έχει την ίδια έννοια και
λειτουργία με τη σύνταξη γήρατος.
2
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σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής,
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού
σχεδίου.
Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι
αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι
απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.
Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι είτε άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή
εποχιακής απασχόλησης).
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την
οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€
για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.4
Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά
τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις
ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου

ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο
μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί
επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την
ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και 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 και
συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο
και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής
εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση
υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί
ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της Δημόσιας
Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.
8. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των
μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου
δικαιώματος της ενίσχυσης.
10. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 5 με την ιδιότητα του
ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από
Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελούμενων
με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης, τα
πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί
δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο
βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
4

5

Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής.
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την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην
προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το
επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει
να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση
χρηματοδότησής τους από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα
γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει
χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά
την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής
του.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης
χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής
απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους
2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο
επιχειρηματικό σχέδιο.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο
περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επί
ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί
δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της
υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης. Η ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
από τον δικαιούχο.
Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και να
μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις
περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί
αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν
από τη Δράση.
Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να
ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής
από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο
συγκεκριμένο περιορισμό.
Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα του
υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία (αυτοαπασχολούμενου):
1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους
από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι
βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής
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ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου
σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής,
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού
σχεδίου.
Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι
αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι
απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την
οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€
για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.6
Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται
στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας7 και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 8 κατά
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις
περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί
αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν
από τη Δράση.
Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την
01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να
δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον
επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή
των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας
που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε
περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την
ειδικότητα του δικαιούχου.
Να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική
εγκατάσταση
(μια
έδρα
επιχειρηματικής
εγκατάστασης,
χωρίς
υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε
περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Δεν
επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του

Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελούμενων
με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.
Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελούμενων
με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης, τα
πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί
δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο
βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
7
Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους
σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. Στ,
παραγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
8
Διευκρινίζεται ότι ως σύνταξη γήρατος νοείται οποιαδήποτε σύνταξη λαμβάνεται κατόπιν θεμελίωσης του δικαιώματός
της, όπως αυτό προκύπτει από τη συμπλήρωση της συντάξιμης υπηρεσίας και επομένως έχει την ίδια έννοια και
λειτουργία με τη σύνταξη γήρατος.
6
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής
της Δημόσιας Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.
Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των
μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου
δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 9 με την ιδιότητα του
ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από
την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην
προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το
επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει
να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση
χρηματοδότησής τους από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα
γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει
χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά
την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής
του.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης
χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής
απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους
2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο
επιχειρηματικό σχέδιο.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο
περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επί
ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί
δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της
υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης. Η ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
από τον δικαιούχο.
Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να
ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής
από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο
συγκεκριμένο περιορισμό.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής (επί ποινής απόρριψης των
υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) ισχύει και στην περίπτωση των
συνεργασιών μεταξύ ωφελούμενων, για κάθε ωφελούμενο/εταίρο ξεχωριστά.

9

Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής.
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Συνεργασίες μεταξύ ωφελούμενων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω
κατηγορίες:
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει
μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς

επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική
εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού
προσώπου για τη Δράση.

2. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά
μερίδια
3. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για
τη δημιουργία νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη
ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία
προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για
τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με ωφελούμενους που έχουν την ιδιότητα του
ανέργου ή του μισθωτού, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία
Δικαιούχων Α (Νέες Επιχειρήσεις). Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι
συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με άλλους
αυτοαπασχολούμενους, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία
Δικαιούχων Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις).
5. Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά
την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς
Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας10).
6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση, η
ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση κάθε μίας εξ αυτών, αποτελεί συνθήκη απόρριψης
του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα II της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση
οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης).
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται
κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και
τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα ίδια και όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος
1 του Ν. 4356/2015 «Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή
άλλο νόμο»
10
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Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες,
εφόσον:
•

εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας – δαπάνης

•

είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

•
•

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα
πραγματοποιούνται εντός επιλέξιμης χρονικής περιόδου

•

είναι νόμιμες και κανονικές

•

διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα
με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

•

τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά
προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

•

λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Και για τις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Α & Β), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής τους, όπως εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι
επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Α/Α

1

2

3

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης,
θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες,
δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά
περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική,
λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και
παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου,
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα
σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και
συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά
περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και
παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα
συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις,
σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής
ιστοσελίδας)
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60%

20%

10%

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος»

4

5
6
7
8

Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά
περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας
αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με
τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες
προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων
προϊόντων για επιχειρήσεις με
μεταποιητική δραστηριότητα)
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
(επιχειρηματία/εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
εργασίας
Αποσβέσεις παγίων11/ Χρηματοδοτική
μίσθωση εξοπλισμού12
Αγορά13/Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού 14/Διαμόρφωση εσωτερικού
χώρου μικρής κλίμακας

15%

30%
12.000€
20% ΕΚΤ
χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
40%
με χρήση ρήτρας ευελιξίας

Διευκρινίζεται ότι:
▪ Οι ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αποτελούν τις διαθέσιμες επιλογές κατηγοριοποίησης
των δαπανών κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης
χρηματοδότησης. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αποτελεί το μέγιστο ζητούμενο
επίπεδο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο της
ηλεκτρονικής υποβολής, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω ανάλυση τους, σε
επίπεδο μεμονωμένων δαπανών/τιμολογίων. Συνεπώς, η νομιμότητα και
κανονικότητα, η επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους κάθε μεμονωμένης
δαπάνης/τιμολογίου, θα κρίνεται κατά το στάδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου και μεταγενέστερα (διαδικασία επαληθεύσεων, έλεγχοι από αρμόδια Εθνικά και
Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, κλπ.).
▪ Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική
μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας – χρήση ρήτρας
ευελιξίας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη, μετά
από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Για τις επιχειρήσεις που δεν
ενεργοποιούν τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών και συνεπακόλουθα και τη χρήση
ρήτρας ευελιξίας, υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για ένα (1)
έτος, μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
▪ Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά
για κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του
υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
▪ Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής
έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που
ο Δικαιούχος (μισθωτής) είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους
τους εταίρους του. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό
11

Αφορά αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και άυλων) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
εντός της επιλέξιμης περιόδου της πράξης και που υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες.
Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς
ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ).
12
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)
13
Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500€ ανά τεμάχιο, με
την υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης
(χρήση ρήτρας ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥΔ).
14
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)
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▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους
(φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως φυσικά
πρόσωπα, είτε ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου).
Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής
έως και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του
επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου ως δικαιούχου,
η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους του.
Η νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αφορά σε εταίρο της
επιχορηγούμενης επιχείρησης (π.χ. το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί
να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης).
Απαγορεύονται ρητά και δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,
δαπάνες για μελέτες πάσης φύσεως.
Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και
εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 12.000 € ανά ΕΜΕ
και η διάρκεια συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται μέχρι και τη μέγιστη
διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα
Πρόσκληση. Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο
απασχόλησης και η συμπλήρωση της μιας ΕΜΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν ή
περισσότερους εργαζομένους.
Οι πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό.
Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν
ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.
Οι παρεμβάσεις ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνονται είτε στην κατηγορία δαπάνης 7
«Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού», είτε στην
κατηγορία δαπάνης 8
«Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας», ανάλογα με το είδος και το
προτεινόμενο κόστος της δαπάνης.
Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δε μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €.
Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου
επιχειρηματικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €.
Οι δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δε μπορούν να
υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά).
Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο
της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δε μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00
€. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί
τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ αναλύονται περαιτέρω ενδεικτικές επιμέρους επιλέξιμες δαπάνες που
μπορούν να πιστοποιηθούν στο στάδιο της υλοποίησης κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) οι τόκοι επί χρεών
β) ο ανακτήσιμος ΦΠΑ
γ) αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων
Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
•

Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη
δραστηριότητα/δυναμικότητα της επιχείρησης π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση
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του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου διαπιστωθεί μη
δικαιολογούμενος εξοπλισμός δεν θα πιστοποιείται το αναλογούν ποσό.
•

Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου
οι εκμισθώσεις αποτελούν την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου και ο/οι
αντίστοιχος/οι ΚΑΔ περιλαμβάνεται/νονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙ).

Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο
δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ,
όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων
του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο
για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για
την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι
επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.
Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού από 5.000€ έως και 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100%
επιλέξιμων δαπανών (Πίνακας κεφαλαίου Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ). Το ποσό
των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από
συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) ωφελούμενων/δικαιούχων, ο
συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ για
συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων ωφελούμενων/δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει
έως και 50.000 €.
Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων
εργασίας (ΝΘΕ), η δαπάνη της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο συνολικό
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.
Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό
μικρότερο από το ποσό των 5.000€, τότε αυτό κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν μπορεί
να υποβληθεί.
Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των
25.000€ (ή αντίστοιχα σε περίπτωση συνεργασιών των 40.000€ ή 50.000€), το ποσό πέραν της
Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική
συμμετοχή για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν συγχρηματοδοτείται. Στην
περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο
αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου
και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά
μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό
εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (De Minimis).
Η παρούσα δράση συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», σύμφωνα
με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανά τύπο περιφερειών που ορίζονται στο χρηματοδοτικό
σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα για τις δαπάνες εξοπλισμού (κατηγορία
δαπάνης 8 του κεφαλαίου I.1.6.1) δύναται να εφαρμοστεί η ρήτρα ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ
1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥΔ).
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους
Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
(http://www.ependyseis.gr/mis), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου
Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
Η αίτηση αφορά στο επιχειρηματικό σχέδιο του/των υποψηφίου/ων και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης.
Δεν επιτρέπεται καμία αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του/των
δικαιούχου/εταίρου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. ονοματεπώνυμο
δικαιούχου/εταίρου, επωνυμία επιχείρησης που οδηγεί απευθείας στην ταυτοποίηση
του/των δικαιούχου/εταίρου/ων, τηλέφωνο, ΑΦΜ & ΑΔΤ δικαιούχου/εταίρου/ων,
e-mail, ιστοσελίδα και κάθε άλλο στοιχείο που οδηγεί στην ταυτοποίηση του
δικαιούχου/εταίρου), σε κανένα πεδίο του εντύπου υποβολής, εκτός των πεδίων
αυτών που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας απαιτούνται ρητά προς
συμπλήρωση και τα οποία θα είναι κρυφά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η μη τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης αποτελεί λόγο απόρριψης του υποβληθέντος
επιχειρηματικού σχεδίου.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και ΜΟΝΟ αίτηση
χρηματοδότησης σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της παρούσας
Δράσης (επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) και
σε μία ΜΟΝΟ από τις 13 περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
Πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του
Υπουργείου
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
(www.mindev.gov.gr),
(www.ependyseis.gr)
•
της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr),
•

του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),

•

του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές που έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η
ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υποβολής στο ΠΣΚΕ να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων (ανά περίοδο υποβολής).
Έως και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία (ανά
περίοδο υποβολής) ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης,
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επιτρέπεται η διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της οριστικώς υποβληθείσας
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, ακόμη και η ακύρωση της, από τον
δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο ή προτιθέμενο νόμιμο εκπρόσωπο
του επιχειρηματικού σχεδίου), ο οποίος είναι ο χρήστης της ενέργειας του εντύπου
υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Η αίτηση διόρθωσης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης καθώς και ακύρωσης
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)
(http://www.ependyseis.gr/mis).
Η επιλογή της ακύρωσης της αίτησης χρηματοδότησης οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των
ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της
επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής ανά περίοδο υποβολής,
δεν μπορεί να υποβληθεί καμία άλλη αίτηση χρηματοδότησης.
Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας λήξης των ηλεκτρονικών
υποβολών.
Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
Με την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά) ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται
μέσω του ΠΣΚΕ για την υποβολή της.
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν
απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Επίσης, δεν είναι
απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από
τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής
δικαιολογητικών ένταξης). Τονίζεται ότι στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης, οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλονται σε επίπεδο
κατηγορίας δαπάνης χωρίς να ζητείται η ανάλυση της κάθε κατηγορίας σε επίπεδο
μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά ένταξης που ορίζονται στο
Παράρτημα IV, προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως
την ημερομηνία που θα ορίζεται στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών
δικαιούχων ανά περίοδο υποβολής της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα
επιχειρηματικά σχέδια.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά περίοδο
υποβολής, αρχίζει άμεσα από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ / ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης
θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των
δηλωθέντων στοιχείων.
Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο Έντυπο
Υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των
εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
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
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ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦΕΠΑΕ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:
✓ για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και
διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των
υποχρεώσεων των Δικαιούχων),
✓ για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
✓ για το σκοπό της διενέργειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση
της εν λόγω δράσης.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει
του Ν.2472/97.
Ι.1.9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν οι δυνητικά
εντασσόμενοι δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV της παρούσας πρόσκλησης. Τα
εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί στην απόφαση με
τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της δράσης, ανά περίοδο υποβολής.
Ι.1.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Με το πέρας της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης
των επιχειρηματικών σχεδίων με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
Η διαδικασία αξιολόγησης και τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης αναλύονται στο Παράρτημα V
της πρόσκλησης.
Ι.1.10.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης της Δράσης, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην
οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, συγκροτούνται Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητές της και ορίζονται αξιολογητές από το μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:
• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο
Ι.1.4 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών και
υποκειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται διεξοδικά στο Παράρτημα V.
Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε
υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10)
για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου
προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας.
Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00.
Η αξιολόγηση κάθε περιόδου υποβολής πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
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➢
➢

Πρώτο στάδιο αξιολόγησης, όπου τα επιχειρηματικά σχέδια βαθμολογούνται αυτόματα
από το ΠΣΚΕ βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων.
Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, όπου τα προκριθέντα στο συγκεκριμένο στάδιο
αξιολόγησης επιχειρηματικά σχέδια, αξιολογούνται από δυο (2) διαφορετικούς
αξιολογητές ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής (υποκριτήρια
επιλεξιμότητας on-off), καθώς και ως προς τα υποκειμενικά κριτήρια.

Τα διενεργούμενα στάδια αξιολόγησης, οι ομάδες κριτηρίων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα
βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και η σχετική διαδικασία περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα V.
Ι.1.10.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Για όσες Πράξεις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν
δικαίωμα υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά Αποφάσεις Ένταξης από τον Ειδικό Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
Οι εντάξεις των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων στη Δράση πραγματοποιούνται με
βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ανά Ομάδα Περιφερειών, Κατηγορία Δικαιούχων
και Περιόδου Υποβολής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επιχειρηματικά σχέδια
που ισοβαθμούν.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (ανά Περίοδο Υποβολής) όπως αυτή
περιγράφεται στο Παράρτημα V της παρούσης, καθώς και του ελέγχου των δικαιολογητικών
των επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης των μη επιλέξιμων
επιχειρηματικών σχεδίων με τη σχετική τεκμηρίωση. Δύνανται να εκδίδονται τμηματικές
Αποφάσεις Απόρριψης.
Στην ίδια ή σε διαφορετική απόφαση δημοσιεύεται η βαθμολογική κατάταξη όλων των
επιχειρηματικών σχεδίων, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ για τα μη επιλέξιμα
επιχειρηματικά σχέδια αναγράφεται ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός.
Μετά την έκδοση κάθε Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων
έργων στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr). Αντίστοιχα,
μετά την έκδοση της απόφασης απόρριψης δημοσιεύονται στοιχεία των απορριφθέντων
Πράξεων.
Ακολούθως ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόσο για την ένταξη όσο και
για την απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου από τον ΕΦΕΠΑΕ:
•

Στην περίπτωση των ενταγμένων Πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, χωριστά
στον κάθε δικαιούχο με αναλυτική ενημέρωση επί του Τεχνικού Παραρτήματος στο οποίο
περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική 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).
Επίσης, με την επιστολή θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος για την υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης περί αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την
αξιολόγηση καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στην Πρόσκληση για την υλοποίηση
του έργου και την παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον
ΕΦΕΠΑΕ, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

•

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη Δράση ενημερώνονται (μέσω ηλεκτρονικής
επιστολής) από τον ΕΦΕΠΑΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της
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σχετικής απόφασης. Στην ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής
τους.
Ο ΕΦΕΠΑΕ 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 Επιχειρηματικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη
νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
Σε περίπτωση απόρριψης επιχειρηματικών σχεδίων κατά τη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών
ένταξης, δύναται να προκρίνονται τα επόμενα σε βαθμολογία επιχειρηματικά σχέδια, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πόρων, και μέχρι εξαντλήσεως αυτών, λαμβάνοντας υπόψη
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης για τις προκριθείσες σε σειρά
βαθμολογικής κατάταξης αιτήσεις χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης των «Εθνικών
κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020»(ΦΕΚ
1822/Β/24.02.2015).
•

Οι αιτούντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης επιχειρηματικών
σχεδίων, στο πλαίσιο πρόσκλησης δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή
με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης.

•

Οι ενστάσεις του παρόντος ασκούνται άπαξ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης
ένταξης/απόρριψης και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ).

•

Δεν υποβάλλεται ένσταση επί της απόφασης με τον προσωρινό κατάλογο
δυνητικών δικαιούχων.

•

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ 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.

•

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία
υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 μέσα σε τρείς (3)
μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

•

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες και αναρτώνται
στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ () και του ΕΣΠΑ
(http://www.espa.gr).

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, συγκροτείται με απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται και
επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται και οι
αρμοδιότητες της.
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Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή την τυχόν
απόρριψη αυτής, αποκλειομένου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ι.1.11.1 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού
σχεδίου, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές
και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης
τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εξόφλησης των δαπανών υλοποίησης των
επιχειρηματικών σχεδίων δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σκοπός της παρακολούθησης των Πράξεων, δηλ. των επιχειρηματικών σχεδίων, από την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦΕΠΑΕ είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους
υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησής τους.
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 η Αίτηση Επαλήθευσης
δαπανών 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 Ι.1.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ).
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του
αναφορικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ 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 προκαταβολών, ενδιάμεσων και τελικών αιτήσεων
επαλήθευσηςδαπανών, από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα επαλήθευσης της ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ/του ΕΦΕΠΑΕ.
• Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την
εκτέλεση τουλάχιστον του 15% και έως του 80% του συνολικού οικονομικού και
αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την
εκτέλεση τουλάχιστον του 50% και έως του 80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου
φυσικού αντικειμένου.
Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω προσμετρώνται μόνο αιτήσεις επαλήθευσης που οδηγούν σε
εκταμίευση επιχορήγησης.
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Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του
επιχειρηματικού του σχεδίου χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών.
Στην περίπτωση χρήσης του καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), όπως
περιγράφεται στην Παράγραφο Ι.1.11.4, ισχύουν τα παρακάτω:
•

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τουλάχιστον μια εκ των δύο Αιτήσεων
Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, για την
πιστοποίηση της εκτέλεσης έως του 80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου
φυσικού αντικειμένου.
• Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του
επιχειρηματικού σχεδίου του, μέσω του καταπιστευτικού λογαριασμού.
Στο Παράρτημα VI Δικαιολογητικά Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης
περιγράφονται τα ζητούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα πιστοποίησης ανά κατηγορία
δαπάνης καθώς και τα δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης. Επιπλέον αυτών, δύναται να
δοθούν περαιτέρω οδηγίες από τον ΕΦΕΠΑΕ/ την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες θα εξειδικεύουν
θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και τη χρήση του
ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account).
Κάθε Αίτηση Επαλήθευσης δαπανών/αίτημα πληρωμής δαπανών ενεργοποιεί τις διαδικασίες
επαλήθευσης-πιστοποίησης, όσον αφορά στην αντίστοιχη υλοποίηση του έργου και καταβολής
της επιχορήγησης που αναλογεί. Το Αίτημα Επαλήθευσης Δαπανών υποβάλλεται από τον
δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε
έντυπη μορφή, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι επαληθεύσεις μπορεί
να είναι επιτόπιες ή/και διοικητικές.
Διοικητική επαλήθευση
Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που
έχουν υποβληθεί με το αίτημα του Δικαιούχου και ειδικότερα:
▪
▪

▪
▪

▪

στην πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο δηλαδή των δαπανών με βάση
τα υποβληθέντα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης
στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών στην επιβεβαίωση
του εύλογου των δαπανών εξοπλισμού ως προς τη δυναμικότητα της επιχείρησης και του
μισθολογικού κόστους της ΝΘΕ
στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 –
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
στην επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, με βάση τα στοιχεία που
υποβάλλονται από το δικαιούχο και σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται στην
Απόφαση Ένταξης της Πράξης
στη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που
έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ ή ελέγχων από άλλα
εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

Επιτόπια επαλήθευση
Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται από το όργανο επαλήθευσης στην έδρα του
Δικαιούχου και συνίσταται τουλάχιστον στα παρακάτω:
▪
▪

στην επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα µε
τους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης
στην πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και
λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης
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στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών στην επιβεβαίωση
του εύλογου των δαπανών εξοπλισμού ως προς τη δυναμικότητα της επιχείρησης και του
μισθολογικού κόστους της ΝΘΕ
▪ στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 –
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
▪ στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου
▪ στη διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, όπως π.χ. δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης
▪ στη διασφάλιση των κατά περίπτωση εφαρμοσμένων όρων ενωσιακού και εθνικού δικαίου
που διέπει την υλοποίηση της πράξης
▪ στη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που
έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ ή ελέγχων από άλλα
εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συμπληρώνουν δειγματοληπτικά τις διοικητικές επαληθεύσεις και
μπορούν να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο έως την τελική πληρωμή του επιχειρηματικού
σχεδίου.
▪

Για
▪
▪
▪
▪
▪

τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη:
το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
η Αναλυτική Πρόσκληση και τα λοιπά έντυπα της Δράσης και τυχόν τροποποιήσεις αυτών
η Απόφαση Ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής
το ισχύον εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης
την υποβληθείσα αίτηση επαλήθευσης δαπανών.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ 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.
Είναι δυνατό να πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, με βάση τα προσκομισθέντα
παραστατικά, ποσό μεγαλύτερο του αιτούμενου μέχρι το ύψος του εγκεκριμένου ποσού.
Η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να καταβληθεί έπειτα από πιστοποίηση, είτε
κατά τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, είτε μετά το πέρας αυτής.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης - Ολοκλήρωσης,
η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης
επαλήθευσης
(διοικητικής ή επιτόπιας, αν απαιτείται), εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης με
Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης.
Είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση των φορέων
του έργου από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που να προκύπτουν από τα
στοιχεία του φακέλου του έργου περί μη εφαρμογής των οριζόμενων στην πρόσκληση της
Δράσης.
Μη
συμμόρφωση
της
Πράξης
με
τους
εφαρμοστέους
κανόνες,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων επιλεξιμότητας, συνεπάγεται δημοσιονομική
διόρθωση ή/και ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Τα ποσά των δαπανών που τεκμηριώνονται ως μη επιλέξιμα και διορθώνονται, δεν
μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες επιλέξιμες δαπάνες του δικαιούχου στο
πλαίσιο της πράξης.
Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις και έλεγχοι των
δηλούμενων προς χρηματοδότηση παραστατικών δαπανών προς αποφυγή διπλής
χρηματοδότησης.
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Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται
στο ΣΔΕ, στην με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύει κάθε
φορά, και σύμφωνα με τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού
1303/2013.
Για τις ανάγκες της διαδικασίας παρακολούθησης των πράξεων δύναται με απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, να συγκροτούνται Επιτροπή/ές
Παρακολούθησης των πράξεων της Δράσης. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής και θα ορίζονται τα μέλη της.

Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας
χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου
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 στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η
σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις
περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση
εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης της
Δράσης.
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, δεν μπορεί να
εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του ESCROW
ACCOUNT όπως αυτός περιγράφεται στην Παράγραφο Ι.1.11.4.
Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν, να προκαταβληθεί έως το 40% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά από
την έκδοση της απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, και με την προσκόμιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος είτε
αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την τελική πληρωμή της πράξης. Στη
δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η
εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την τελική πληρωμή της πράξης, ο
δικαιούχος υποχρεούται άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη, ώστε να ικανοποιείται εκ νέου
η ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η
κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από το δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και
παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο
συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα του επενδυτή, στο
οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί και το ποσό τυχόν απομείωσης
της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον
πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Τα δικαιολογητικά πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τα
δικαιολογητικά Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
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I.1.11.4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕSCROW
ACCOUNT)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού
τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής
Escrow Account, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες,
τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ
δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου.
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού καθορίζεται σύμφωνα με την με Α.Π.
62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού
(Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ΄ Β 1738) και εξειδικεύεται περαιτέρω
με την υπογραφήΣύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΕΦΕΠΑΕ.
Το κόστος χρήσης Escrow Account, ανέρχεται σε ποσό τριάντα δύο ευρώ (32,00€) ανά
δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε
λογαριασμούς των παρόχων του δικαιούχου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το Δικαιούχο
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση μοναδικού προσωποποιημένου κωδικού ηλεκτρονικής
πληρωμής που θα παρέχεται ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ στον δικαιούχο όταν, μετά από σχετική
αίτησή του, προσχωρήσει ηλεκτρονικά στον Escrow Account. Το ποσό αυτό καταβάλλεται
εφάπαξ πριν την υποβολή από το δικαιούχο της πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης
Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω Escrow Account.
Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του δικαιούχου.
Σημειώνονται τα εξής :
1. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account ωστόσο εφόσον επιλέξει να
τον χρησιμοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση
Ενδιάμεσης Επαλήθευσης, αλλά και σε έντυπη μορφή την τυποποιημένη δήλωση
προσχώρησης, με την οποία δηλώνει τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account.
Η δήλωση αυτή δεν δεσμεύει το δικαιούχο ως προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα
επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω Escrow Account.
2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης μέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) μέσω
προκαταβολής, παράλληλα με τη χρήση του Escrow Account. Ο δικαιούχος δύναται να
κάνει χρήση Escrow Account μόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς
πιστοποίηση σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση
Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που περιλαμβάνονται σε Αίτηση Τελικής
Επαλήθευσης Δαπανών.
3. Ο δικαιούχος ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης Escrow Account εφόσον συμπεριλάβει
σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και
υλοποιηθείσες δαπάνες, για τις οποίες αιτείται η αναλογούσα επιχορήγηση να
καταβληθεί απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.
4. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη
εγκεκριμένο μέρος και μη επιχορηγούμενο μέρος ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε
τιμολογίου, καθώς και τυχόν φόρους πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της
δαπάνης με χρήση Escrow Account.
5. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης
Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ
ολοκλήρου από τον ίδιο και δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να
γίνει με χρήση Escrow Account. Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα
δαπάνη επιτρέπεται να ανήκει είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για τμήμα επιχορηγούμενου κόστους ανά
παραστατικό αγοράς.
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7. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης
Επαλήθευσης Δαπανών, η οποία ωστόσο δεν πιστοποιείται συνολικά για διάφορους
λόγους από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν μπορεί να εξοφληθεί με χρήση ESCROW ACCOUNT.
8. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης
Επαλήθευσης Δαπανών και, στη συνέχεια, πιστοποιείται σε διαφορετικό επιλέξιμο ύψος
από τον ΕΦΕΠΑΕ, μπορεί να εξοφληθεί με χρήση Escrow Account μέχρι του
πιστοποιημένου επιλέξιμου ύψους και εφόσον ο δικαιούχος προχωρήσει στην εξόφληση
του ποσού διαφοράς πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης με χρήση
Escrow Account.
9. Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/του ΕΦΕΠΑΕ ως προς
την εφαρμογή Escrow Account στην υλοποίηση και εξόφληση δαπανών του
επιχειρηματικού του σχεδίου, πάντοτε σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και
την παρούσα Πρόσκληση, και οφείλει να προσκομίζει έγκαιρα κάθε έγγραφο και
στοιχείο που απαιτείται.
10. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίζει στον ΕΦΕΠΑΕ κατά το στάδιο της τελικής
επαλήθευσης τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν στις δαπάνες, που
έχουν πληρωθεί απευθείας στον πάροχο/προμηθευτή με τη χρήση Escrow Account,
καθώς με αυτά αποδεικνύεται η οριστική και πλήρης υλοποίηση και εξόφληση της
δαπάνης αυτής από τον Δικαιούχο.
11. Δαπάνες για τις οποίες δεν ικανοποιείται το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων και
προϋποθέσεων που έχουν εφαρμογή, δεν θεωρούνται οριστικά πιστοποιημένες και
δύναται να ξεκινήσει γι’ αυτές διαδικασία ανάκτησης της αναλογούσας επιχορήγησης.
12. Ο Escrow Account δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες μισθολογικού κόστους και
ασφαλιστικών εισφορών (κατηγορίες δαπάνης 5 και 6),όπως επίσης και για δαπάνες
ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης (φυσικού αερίου) της κατηγορίας
δαπάνης «Λειτουργικά». Διευκρινίζεται επίσης ότι δε μπορεί να γίνει χρήση του Escrow
Account για την κάλυψη αποσβέσεων υφιστάμενου εξοπλισμού (μη ταμειακή δαπάνη).
Η εισαγωγή των καταπιστευτικών λογαριασμών στην υλοποίηση Δράσεων Κρατικών
Ενισχύσεων γίνεται για πρώτη φορά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 –
2020). Σε συνέχεια αυτού, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ θα
προχωρήσουν στην έκδοση έγγραφων οδηγιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο χρονικό διάστημα
υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.
Ι.1.12 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και
οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ / ΕΦΕΠΑΕ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης. Οι πληρωμές
που πραγματοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής, δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή
της από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ. Υποτροπή του δικαιούχου συνιστά βάσιμη αιτία
ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης στη δράση και μετακύλιση σε αυτόν των
δημοσιονομικών επιπτώσεων (παρ. 8 Άρθρου 2 ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 - ΦΕΚ
1822/24.08.2015).
Ι.1.12.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει
έως και δύο (2) εγκεκριμένα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
(ΦΟΑ) του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις
ήσσονος σημασίας όπως οι παρατάσεις χρονοδιαγράμματος, αντικατάστασης/προσθήκης
επιλέξιμου ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου, αλλαγές επωνυμίας ή τόπου υλοποίησης εντός
του ίδιου Νομού και της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας για τις υποβολές εντός της Περιφέρειας
Αττικής.
Σελίδα 33 από 43
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος»

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα τροποποίησης μπορούν να γίνουν αποδεκτά, εφόσον
τηρούνται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι οι
προτεινόμενες μεταβολές δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τους
αρχικούς στόχους της εγκεκριμένης Πράξης και δε διαφοροποιούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας.
Για τις τροποποιήσεις ΦΟΑ, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στον ΕΦΕΠΑΕ, ο
οποίος εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.
Επισημαίνονται τα εξής:
-

-

Στο υποβληθέν αίτημα τροποποίησης από τον δικαιούχο, πρέπει να δικαιολογείται ειδικώς
και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης, να τεκμηριώνεται η μη αλλοίωση των
στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί, να μην μεταβάλλεται η επιλεξιμότητα και να
μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του σχεδίου.
Δε γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με συνέπεια την αύξηση του εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, καθώς επίσης και τη μείωση του, κάτω του ορίου των
5.000,00 €.
Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα μέγιστα
ποσοστά και ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην Πρόσκληση της Δράσης.
Δεν
απαιτείται
τροποποίηση
ΦΟΑ,
όταν
μεταβάλλεται/διαφοροποιείται
το
φυσικό/οικονομικό αντικείμενο εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης, εφόσον η μεταβολή
αυτή δεν επιφέρει την αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της κατηγορίας
αυτής. Αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ θα αποτελεί η μεταφορά ποσών μεταξύ των κατηγοριών
δαπάνης κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Δεν επιτρέπεται μεταφορά δαπάνης από την κατηγορία 8 «Αγορά /Χρηματοδοτική
μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» στις
υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών και αντιστρόφως.
Το αίτημα τροποποίησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εκτυπώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται εντύπως στον ΕΦΕΠΑΕ,
συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, πριν την ημερομηνία
λήξης της Πράξης, όπως αυτή προκύπτει βάσει της Απόφασης Ένταξης, συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί. Εξαιρούνται τα αιτήματα που διαπιστώνεται ότι
πρέπει να υποβληθούν λόγω αναγκών τακτοποίησης της υλοποιηθείσας επένδυσης κατά την
τελική επαλήθευση.
Ι.1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις
ήσσονος σημασίας υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δε διαφοροποιούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν συνυπολογίζονται ως
τροποποιήσεις ΦΟΑ και αφορούν στα παρακάτω:
✓ Αλλαγή υπεύθυνου έργου.
✓ Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.
✓ Μεταβολή επωνυμίας ή/και επιλέξιμης νομικής μορφής της επιχείρησης.
✓ Αλλαγή έδρας επιχείρησης εντός του ίδιου Νομού και της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας
για τις υποβολές εντός της Περιφέρειας Αττικής. Διευκρινίζεται ότι δε γίνεται δεκτή
μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
✓ Αλλαγή εργαζομένου. Στην περίπτωση αλλαγής εργαζομένου θα πρέπει να
αποστέλλονται μαζί με το αίτημα, τα εξής:
➢ Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά
την ημερομηνία πρόσληψης
➢ Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
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➢ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
➢ Έγγραφο αναγγελίας απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ
➢ Απογραφικό
Δελτίο
Εισόδου/Εξόδου
του/των
εργαζομένου/ων
αντικαταστάθηκαν
➢ Αντικατάσταση/προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ

που

Το αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας συμπληρώνεται και αυτό ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εκτυπώνεται, υπογράφεται και
υποβάλλεται εντύπως στον ΕΦΕΠΑΕ, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα
δικαιολογητικά, πριν την ημερομηνία λήξης της Πράξης, όπως αυτή προκύπτει βάσει της
Απόφασης Ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί.
Εξαιρούνται τα αιτήματα που διαπιστώνεται ότι πρέπει να υποβληθούν λόγω αναγκών
τακτοποίησης της υλοποιηθείσας επένδυσης κατά την τελική επαλήθευση.
Επισημαίνεται ότι, αιτήματα τροποποίησης εταιρικής σύνθεσης με τους περιορισμούς που
αναφέρονται στην ακόλουθη ενότητα Ι.1.12.3, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ’ αναλογία με
τα αιτήματα τροποποίησης ήσσονος σημασίας.
Ι.1.12.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Δεν επιτρέπεται, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης,
η μεταβολή του αριθμού των εταίρων του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου,
καθώς και η μεταβολή της κατηγορίας ωφελούμενου και του/των φυσικού/ων
προσώπου/ωφελούμενου/ων (ΑΦΜ) που δηλώθηκε/αν κατά την υποβολή, τόσο
κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης όσο και καθ’ όλη την περίοδο
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Για παράδειγμα και ενδεικτικά,
Επιχειρηματικό Σχέδιο που υποβλήθηκε από έναν άνεργο ή μισθωτό κατά την
υποβολή στην Κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία
Δικαιούχων Β, μετά από αίτημα τροποποίησης της ιδιότητας του ωφελούμενου που
υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης σε αυτοαπασχολούμενο και το αντίστροφο.
Επίσης ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από έναν άνεργο και έναν
αυτοαπασχολούμενο στην κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην
ίδια κατηγορία Δικαιούχων Α, από δύο ανέργους.
Επιτρέπονται διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των εταίρων ενός δυνητικού δικαιούχου, μόνο
στην περίπτωση συνεργατικών/εταιρικών σχημάτων και σε περίπτωση ανωτέρας
βίας, και υπό την αίρεση ότι ο εταίρος που αντικαθιστά έχει την ίδια ιδιότητα
(κατηγορία ωφελούμενου) με τον εταίρο που αντικαθίσταται (άνεργος, μισθωτός ή
αυτοαπασχολούμενος), καθώς και την ίδια ειδικότητα. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ο ΕΦΕΠΑΕ θα κρίνει τη βασιμότητα των λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται κάθε
εταίρος/δυνητικός δικαιούχος κατά περίπτωση και θα εισηγείται ανάλογα στην Επιτροπή
Αξιολόγησης ή στην αρμόδια μονάδαπαρακολούθησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ κατά περίπτωση, την
αναβαθμολόγηση ή μη των κριτηρίων αξιολόγησης της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τα
αξιολογούμενα χαρακτηριστικά του νεοεισελθέντος εταίρου. Εάν, σύμφωνα με τη νέα
βαθμολόγηση και κατάταξη, η βαθμολογία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι
χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη συγκεκριμένη ομάδα
περιφερειών και κατηγορία δικαιούχων ανά περίοδο υποβολής, το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα
παραπέμπεται προς απόρριψη στην Επιτροπή Αξιολόγησης ή στην αρμόδια
μονάδαπαρακολούθησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ κατά περίπτωση.
Δε γίνονται αποδεκτά:
✓

Αιτήματα τροποποίησης εταιρικής σύνθεσης (επί ποινής απόρριψης των
υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) που οδηγούν σε μεταβολή του
αριθμού των εταίρων της δυνητικά εντασσόμενης Πράξης σε σχέση με τον
Σελίδα 35 από 43

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος»

✓
✓

✓

αριθμό των εταίρων που συμμετείχαν στην υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης (π.χ. δε γίνεται αποδεκτό αίτημα δύο ωφελούμενων / εταίρων
ανέργων που υπέβαλαν από κοινού αίτηση χρηματοδότησης για την ίδρυση νέας
εταιρείας, για την ένταξη στο πλαίσιο της ίδιας αίτησης, μόνο του ενός εταίρου ως
ατομική επιχείρηση).
Αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης.
Αίτημα μεταφοράς του τόπου εγκατάστασης (έδρας) της επιχείρησης εκτός του
δηλωθέντος Νομού και της δηλωθείσας Περιφερειακής Ενότητας για τις υποβολές εντός
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς η συγκεκριμένη χωροθέτηση των Επιχειρηματικών
Σχεδίων κατά την υποβολή αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης (κριτήριο Γ1 του
Παραρτήματος V).
Αίτημα αντικατάστασης του/των εγκεκριμένου/νων ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου
στο σύνολο τους, καθώς επίσης και αίτημα προσθήκης ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμος
στη δράση και μη συναφής με το επιχειρηματικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι
ΚΑΔ, που δηλώθηκαν στην αίτηση χρηματοδότησης και αποτέλεσαν αντικείμενο
αξιολόγησης του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, θα πρέπει να αποτυπώνονται
στα σχετικά δικαιολογητικά της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά
το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης, αφαίρεση ή προσθήκη ΚΑΔ
(σε σχέση με τους δηλωθέντες κατά την υποβολή της αίτησης), και εφόσον αυτοί είναι
επιλέξιμοι και συναφείς με το επιχειρηματικό σχέδιο, τότε αυτό θα παραπέμπεται στην
Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από τεκμηριώμενη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Επισημαίνεται επίσης:
✓

Εάν κατά την εξέταση αιτήματος επενδυτή διαπιστωθεί ότι επηρεάζονται τα
κριτήρια επιλεξιμότητας (ON/OFF) του Παραρτήματος V, Κεφ. Β. ΤΥΠΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Πρόσκλησης, το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό.

✓

Εάν κατά την εξέταση αιτήματος επενδυτή διαπιστωθεί ότι επηρεάζονται τα κριτήρια
βαθμολόγησης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα V (π.χ. διαφοροποίηση των
βαθμολογούμενων κριτηρίων σε περίπτωση αλλαγής εταιρικής σύνθεσης λόγω
ανωτέρας βίας), η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ /ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρεί σε αναβαθμολόγηση των
κριτηρίων αξιολόγησης της Πράξης. Εάν, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, η βαθμολογία
του επιχειρηματικού σχεδίου είναι χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης
επιχειρηματικών σχεδίων, το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό.

Ι.1.13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης (όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση
Ένταξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων) του επιχειρηματικού σχεδίου και
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VI της
παρούσας Πρόσκλησης.
Κατά παρέκκλιση και εφόσον υφίσταται αιτιολογημένος λόγος καθυστέρησης, η Αίτηση Τελικής
Επαλήθευσης Δαπανών δύναται να υποβληθεί το αργότερο εως και τρείς (3) μήνες από την
ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά
μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, όπως αυτό
εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής της
Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών ή εκπρόθεσμης υποβολής της, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ο
ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κινήσει τις διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
Αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων
είναι ο ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκληση της απόφασης ένταξης, ο ΕΦΕΠΑΕ
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εισηγείται στην αρμόδια Αρχή την έκδοση της σχετικής απόφασης. Κατά την ολοκλήρωση δεν
θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών παρά μόνο τα
μέγιστα εγκεκριμένα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι κάτω του ποσού των
5.000,00€.
Με βάση τα αποτελέσματα της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, ο
ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την
οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:
• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα
παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης)
• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου
και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και
αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτήσεων
Επαλήθευσης, καθώς και της τελικής Αίτησης
• ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά
που ενδεχομένως έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό
• καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης
• βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών 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 και
του επιδοτούμενου από την παρούσα δράση προσωπικού αυτής
• διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων
επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή
της Ε.Ε.)
• καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του
Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην Απόφαση Ένταξης.
Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η μη παραγωγική της
λειτουργία και για ένα (1) έτος μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στο
δικαιούχο, αποτελεί σε κάθε περίπτωση λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Με
βάση τα παραπάνω, μέχρι και για ένα έτος από την τελική πληρωμή της δημόσιας
δαπάνης, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας
(π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο
σε ισχύ, κλπ.).
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας
(ενεργοποίηση της κατηγορίας δαπάνης 8), σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ. ΕΕ
1303/2013, η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης/επένδυσης ανέρχεται σε δύο
(2) έτη από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
Επιπλέον, θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα
ΧΙΙ του ΕΕ1303/2013 και στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014.

Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Κατά το διάστημα υλοποίησης της Πράξης οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με το
έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. Οι δικαιούχοι είναι
υποχρεωμένοι να παρέχουν, επίσης, τα δεδομένα φυσικού αντικειμένου, τα οποία
είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
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του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σύμφωνα
και με τις κατευθύνσεις που θα τους δοθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
Μη ανταπόκριση σε αίτημα υποβολής στοιχείων, που απαιτούνται στο Παράρτημα VII 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, καθώς και άνεργους που θα προσληφθούν για τη
δημιουργία νέας θέσης εργασίας), 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 / ωφελουμένων 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 Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδομένα των συμμετεχόντων /
ωφελουμένων, θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής των δεδομένων των
συμμετεχόντων / ωφελουμένων βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των
Δεικτών.
Επίσης οι δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε δείγμα διενέργειας έρευνας
για την αξιολόγηση των δράσεων στην οποία συμμετείχαν και χρηματοδοτήθηκαν.
Ι.1.14.1 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
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.
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 τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ή στον
Ενδιάμεσο Φορέα.
4. 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 ΕΠΑΝΕΚ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην
Αρχή Ελέγχουκαι σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. 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.
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6. 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 2014-2020 (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 ΕΦΕΠΑΕ), στις
διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.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.
7. Να τηρούν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης το όριο του Κανονισμού de minimis (βλ.
Κανονισμό 1407/2013).
8. Να παρέχουν στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων.
9. 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
και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική
μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από
την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη
διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, 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.
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 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
μετακύλιση σε αυτό των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Ι.1.14.2 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα κρατικής
ενίσχυσης, για ένα (1) έτος (δύο (2) έτη στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν κάνει
χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης και με κύρωση
την υποχρέωση επιστροφής της συνεισφοράς, πλέον τόκων και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, θα
πρέπει σύμφωνα και με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013 να τηρούν τις παρακάτω
ειδικότερες υποχρεώσεις:
α. να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα σύμφωνα με τον
Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος Α3) αναφορικά με τη συνδρομή του
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διαρθρωτικού ταμείου στην υλοποίηση του έργου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα
υποδειχθούν,
β. να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της περιοχής
(Περιφέρειας) του προγράμματος,
δ. να μην διακόπτουν την επένδυση / λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας και στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται σε κάθε περίπτωση ενημέρωση του
ΕΦΕΠΑΕ,
γ. να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί,
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),
δ. να μην αντικαταστήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού, εκτός εάν η αντικατάσταση
αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας). Στις περιπτώσεις
αυτές (υπό στοιχεία ε και στ) οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΦΕΠΑΕ ότι θα προβούν στην
αντικατάσταση, τηρώντας όλα τα παραστατικά που αφορούν τόσο το νέο όσο και τον παλαιό
εξοπλισμό,
στ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),
ζ. να μη μεταβάλουν ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη
φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση
των αρχικών στόχων της.
Στο πλαίσιο της τήρησης των ανωτέρω αναφερόμενων μακροχρόνιων υποχρεώσεων και για το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται:
▪

Η μεταφορά της έδρας της ενισχυόμενης επιχείρησης σε χώρο κατοικίας του δικαιούχου
(κύριας ή δευτερεύουσας).

Ι.1.14.3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος και της ασκούμενης από αυτήν
εποπτείας σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες έχει οριστεί ως ΕΦ ο ΕΦΕΠΑΕ, αλλά
και ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής πράξης ορισμού του, αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες
οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων (μακροχρόνιων
και μη) των δικαιούχων. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί
επίσης λεπτομερείς φακέλους των έργων για μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση των έργων.
Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των δικαιούχων των
ενισχύσεων γίνεται με διοικητική επαλήθευση επί τη βάσει δείγματος που επιτρέπει την ασφαλή
εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των
δικαιούχων. Η επαλήθευση γίνεται βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών
και βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων.
Επίσης, είναι δυνατή η διενέργεια και επιτόπιων επαληθεύσεων εκ μέρους του ΕΦΕΠΑΕ ή/και
της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Η συχνότητα και το πεδίο κάλυψης των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι
ανάλογα προς το ποσό της δημόσιας στήριξης στην πράξη και προς το επίπεδο κινδύνου που
εντοπίζεται κατά τις εν λόγω επαληθεύσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα,
συμπεράσματα, συστάσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η αρχή ελέγχου για το
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνολικά.
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση - πέραν του ΕΦΕΠΑΕ και της ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ - και από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα,
η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων
επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση εκάστου έργου.
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα
οποία θα ζητηθούν εγγράφως (βλ. σχετικά τα άρθρα 124 και 125 του Κανονισμού 1303/2013).
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Ι.1.14.4 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες
από τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης και την Πρόσκληση της Δράσης
κυρώσεις.
Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι δικαιούχοι επαληθεύονται είτε διοικητικά στο σύνολό τους είτε
και επιτόπια δειγματοληπτικά. Όπου είναι δυνατόν, μπορεί να γίνεται χρήση στοιχείων
υφιστάμενων βάσεων δεδομένων ως βάση διασταύρωσης των αποδεικτικών εγγράφων του
δικαιούχου.
Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στη
σχετική Έκθεση Επαλήθευσης που συμπληρώνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ με
κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο Δικαιούχος δύναται
να υποβάλει στη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης.
Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του
Δικαιούχου 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 εξετάζονται από τη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ (το όργανο επαλήθευσης και το
όργανο έγκρισής του) εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το
βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα
συμπληρωματική επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση.
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των,
η Έκθεση οριστικοποιείται.
Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του
μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη ΔΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το
επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.
Αναφορικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ
συντάσσει ετήσιο πρόγραμμα επαληθεύσεων και ενημερώνει τους Δικαιούχους που έχουν
συμπεριληφθεί σε αυτό να υποβάλουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα
για την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.
Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα τήρησης των
υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται στην Έκθεση Επαλήθευσης που συμπληρώνεται από
την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που
παραβιάστηκαν. Αν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4314/2014, το ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης και τα προς ανάκτηση ποσά, είναι
αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα παραπάνω αναφερόμενα.
Οι ανωτέρω διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις των υποχρεώσεων των δικαιούχων
διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ
1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την
υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
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σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015), όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά.
Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής, ανά περίοδο υποβολής, ορίζεται
στην απόφαση πρόσκλησης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης http://www.mindev.gov.gr, της ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr , στην ιστοσελίδα
http://www.ependyseis.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, στο τηλ. 801 11 36300. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης
του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

ΕΛΑΝΕΤ – 213 0166100

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ –
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – 2610
622711

ΚΡΗΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – 2810 302400

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΔΕΣΜΟΣ – 25310 35916

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΕΔΕΠ – 24210 76894

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΔΙΑ – 22310 67498

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ – 2310 480000

Καθώς επίσης και με την κεντρική μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, στο τηλ. 210 - 6985210.

Ι.1.16 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Η Πρόσκληση συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραρτήματα:
• Παράρτημα Ι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη ένταξης σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
• Παράρτημα ΙΙ Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με Κ.Α.Δ.)
• Παράρτημα ΙΙΙ Επιλέξιμες δαπάνες
• Παράρτημα IV Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης
• Παράρτημα V Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης
• Παράρτημα VI Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Και Καταβολής Επιχορήγησης
• Παράρτημα VII Απογραφικά Εισόδου/Εξόδου Ωφελουμένων
• Παράρτημα VIII Ορισμός ΜΜΕ
• Παράρτημα IX Προβληματική Επιχείρηση
• Παράρτημα X Έλεγχος Σώρευσης
• Παράρτημα XI Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση
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•
•

Παράρτημα XΙI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΣΛΕΕ
Παράρτημα XΙIΙ Πίνακας για το μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Νομό
(Περιφερειακή ενότητα για την Αττική)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιότυπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

✓ Δεν έχω ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του
ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από
την 01/01/2013 μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, πλην
προγραμμάτων κατάρτισης.
✓ Δεν έχω συμμετάσχει σε επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στους ενταχθέντες
στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης.
✓ Με την ένταξή μου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα προσκομίσω, κατά την
πρώτη πιστοποίηση δαπανών/πρώτη εκταμίευση της δημόσιας δαπάνης:
α) έγγραφη παραίτησή μου από αίτηση χρηματοδότησής μου σε άλλο Ε.Π., με
σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο
ΕΦ, εφόσον αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
ή/και

β) Υ/Δ περί μη ένταξης σε άλλο Ε.Π., από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης ένταξης στην παρούσα δράση.
✓ Δεν συμμετείχα και ούτε θα συμμετάσχω με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και δεν
ασκούσα ή θα ασκήσω κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε
νομικής μορφής από την 01/01/2015 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
✓ Δεν έχω ούτε θα αποκτήσω σχέση μισθωτής εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην
αναλυτική πρόσκληση, και δε θα λάβω σύνταξη γήρατος, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου,
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✓ Έχω προβεί σε διακοπή της ατομικής επιχειρηματικής μου δραστηριότητας (αφορά
μόνο στην κατηγορία αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε συνεργατικά
σχήματα),
✓ Δεν έχω προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας (είτε ως ατομικός
επιχειρηματίας είτε ως εταίρος/μέτοχος σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής) από 01/01/2017 και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (αφορά
μόνο στην κατηγορία ανέργων/μισθωτών).

Ημερομηνία:

……….20……

-Ο ΔηλώνΕπιχειρηματίας (σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης) / Εταίρος (σε
περίπτωση νομικού προσώπου)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.11

6

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας
επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.12

6

Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής
ξυλείας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.13

6

Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.14

6

Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.21

6

Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης
κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.22

6

Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.91

6

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.21

16.21.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και
σανίδων με βάση το ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.22

16.22.10

6

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.22

16.22.10.01

8

Κατασκευή ξύλινων παρκέτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.22

16.22.10.02

8

Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.22

16.22.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων
παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.11

6

Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για
πόρτες, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.11.01

8

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.12

6

Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.19

6

Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο,
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.20

6

Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.23

16.23.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων
χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.11

6

Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων
σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.12

6

Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.12.01

8

Κατασκευή ξύλινων βαρελιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.13

6

Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.13.01

8

Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.13.02

8

Κατασκευή κυψελών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.24

16.24.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.11

6

Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή
βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.11.01

8

Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.11.02

8

Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.12

6

Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.13

6

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για
κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.13.01

8

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14

6

Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια
αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.01

8

Κατασκευή ξύλινων κορνιζών

Τομέας

2ψήφιος NACE
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.02

8

Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.03

8

Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.04

8

Κατασκευή ξύλινων σκαλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.05

8

Κατασκευή οδοντογλυφίδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.14.06

8

Κατασκευή φερέτρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.21

6

Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά
τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη·
υπολειμμάτων φελλού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.22

6

Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.22.01

8

Κατασκευή πωμάτων από φελλό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.23

6

Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων,
από συσσωματωμένο φελλό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

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

16.2

16.29

16.29.24

6

Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

16.2

16.29

16.29.25

6

Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών
καλαθοπλεκτικής

16.2

16.29

16.29.25.01

8

Κατασκευή κοφινιών και ψαθών

16.2

16.29

16.29.25.02

8

Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

18.1

18.11

18.11.10

6

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.1

18.12

18.12.1

5

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

18.1

18.12

18.12.11

6

Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων
εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών

18.1

18.12

18.12.11.01

8

Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία

18.1

18.12

18.12.12

6

18.1

18.12

18.12.13

6

18.1

18.12

18.12.14

6

18.1

18.12

18.12.14.01

8

Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)

18.1

18.12

18.12.15

6

Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων

18.1

18.12

18.12.16

6

Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό

18.1

18.12

18.12.19

6

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.

18.1

18.12

18.12.19.01

8

Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό

18.1

18.12

18.12.19.02

8

Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων

18.1

18.12

18.12.19.03

8

Υπηρεσίες μεταξοτυπίας

18.1

18.12

18.12.19.04

8

Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων

18.1

18.13

18.13.10

6

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.1

18.13

18.13.10.01

8

Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης

18.1

18.13

18.13.10.02

8

Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

18.1

18.13

18.13.10.03

8

Υπηρεσίες στερεοτυπίας

18.1

18.13

18.13.10.04

8

Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας

18.1

18.13

18.13.10.05

8

Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου
προϊόντος

18.1

18.13

18.13.10.06

8

Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης

18.1

18.13

18.13.10.07

8

Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ

18.1

18.13

18.13.20

6

Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που
χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

18.1

18.13

18.13.20.01

8

Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών

18.1

18.13

18.13.20.02

8

Υπηρεσίες στοιχειοχυτήριου

18.1

18.13

18.13.20.03

8

Υπηρεσίες χρωματοτυπογραφείου ή λιθογραφείου

18.1

18.13

18.13.30

6

Boηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

18.1

18.13

18.13.30.01

8

18.1

18.13

18.13.30.02

8

18.1

18.13

18.13.30.03

8

Υπηρεσίες κασετίστα

18.1

18.14

18.14.10

6

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE

16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
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Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού
υλικού
Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την
εβδομάδα
Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους,
εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων

Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων,
σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]
Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων
αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
μέσων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

18.1

18.14

18.14.10.01

8

Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη
προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και

18.1

18.14

18.14.10.02

8

Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων

18.1

18.14

18.14.10.03

8

Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής,
δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων

18.2

18.20

18.20.10

6

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

18.2

18.20

18.20.20

6

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

18.2

18.20

18.20.30

6

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

23.1

23.11

23.11.11

6

23.1

23.11

23.11.12

6

23.1

23.11

23.11.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού

23.1

23.12

23.12.11

6

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

23.1

23.12

23.12.12

6

Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

23.1

23.12

23.12.13

6

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

23.1

23.12

23.12.13.01

8

Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών

23.1

23.12

23.12.13.02

8

Κατασκευή κατόπτρων

23.1

23.12

23.12.99

6

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

23.1

23.12

23.12.99.01

8

Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό τρίτων

23.1

23.12

23.12.99.02

8

Τρόχιση επίπεδου γυαλιού

23.1

23.13

23.13.11

6

Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από
αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί

23.1

23.13

23.13.12

6

Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά

23.1

23.13

23.13.12.01

8

Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο

23.1

23.13

23.13.13

6

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

23.1

23.13

23.13.13.01

8

Κατασκευή ενυδρείων ψαριών

23.1

23.13

23.13.14

6

Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού

23.1

23.13

23.13.91

6

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που
χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα

23.1

23.13

23.13.92

6

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων

23.1

23.13

23.13.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού

23.1

23.13

23.13.99.01

8

Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για
λογαριασμό τρίτων

23.1

23.13

23.13.99.02

8

Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών

23.1

23.14

23.14.11

6

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

23.1

23.14

23.14.12

6

Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού,
εκτός από υφαντά υφάσματα

23.1

23.14

23.14.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού

23.1

23.19

23.19.11

6

23.1

23.19

23.19.12

6

23.1

23.19

23.19.21

6

23.1

23.19

23.19.22

6

23.1

23.19

23.19.22.01

8

Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους

23.1

23.19

23.19.23

6

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

23.1

23.19

23.19.24

6

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

23.1

23.19

23.19.25

6

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί

23.1

23.19

23.19.26

6

Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.

23.1

23.19

23.19.26.01

8

Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί

23.1

23.19

23.19.26.02

8

Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί

23.1

23.19

23.19.91

6

23.1

23.19

23.19.99

6

23.2

23.20

23.20.11

6

23.2

23.20

23.20.12

6

23.2

23.20

23.20.13

6

Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.

23.2

23.20

23.20.14

6

Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

23.2

23.20

23.20.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

23.3

23.31

23.31.10

6

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.3

23.31

23.31.10.01

8

Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

23.3

23.31

23.31.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.3

23.32

23.32.11

6

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

3/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά
άλλο τρόπο
Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου
γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο

Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες,
ακατέργαστου
Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί·
γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· πολυκυψελωτού ή αφρώδους
Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και γυάλινων μερών τους, για ηλεκτρικούς
λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη
Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά·
σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων

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
Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη
απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών
κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

23.3

23.32

23.32.11.01

8

Κατασκευή κεραμικών πλίνθων

23.3

23.32

23.32.12

6

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

23.3

23.32

23.32.12.01

8

Κατασκευή κεραμιδιών στεγών

23.3

23.32

23.32.13

6

Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

23.3

23.32

23.32.99

6

23.4

23.41

23.41.11

6

23.4

23.41

23.41.11.01

8

Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη

23.4

23.41

23.41.11.02

8

Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών

23.4

23.41

23.41.12

6

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών
καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη

23.4

23.41

23.41.12.01

8

Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση

23.4

23.41

23.41.12.02

8

Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων

23.4

23.41

23.41.12.03

8

Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.4

23.41

23.41.13

6

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.4

23.41

23.41.13.01

8

Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.4

23.41

23.41.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης
και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.4

23.41

23.41.99.01

8

Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων

23.4

23.41

23.41.99.02

8

Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων

23.4

23.42

23.42.10

6

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.4

23.42

23.42.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

23.4

23.43

23.43.10

6

23.4

23.43

23.43.99

6

23.4

23.44

23.44.11

6

23.4

23.44

23.44.12

6

23.4

23.44

23.44.99

6

23.4

23.49

23.49.11

6

23.4

23.49

23.49.12

6

Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.

23.4

23.49

23.49.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων

23.5

23.51

23.51.11

6

Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)

23.5

23.51

23.51.12

6

Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών
τσιμέντων

23.5

23.51

23.51.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου

23.5

23.52

23.52.10

6

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη

23.5

23.52

23.52.20

6

Παραγωγή γύψου

23.5

23.52

23.52.30

6

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

23.5

23.52

23.52.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου

23.6

23.61

23.61.11

6

Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή
τεχνητό λίθο

23.6

23.61

23.61.11.01

8

Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων

23.6

23.61

23.61.12

6

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

23.6

23.61

23.61.12.01

8

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

23.6

23.61

23.61.20

6

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα

23.6

23.61

23.61.99

6

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

23.6

23.62

23.62.10

6

Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.6

23.62

23.62.10.01

8

Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.6

23.62

23.62.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για
κατασκευαστικές χρήσεις

23.6

23.63

23.63.10

6

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.6

23.63

23.63.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

23.6

23.64

23.64.10

6

Κατασκευή κονιαμάτων

23.6

23.64

23.64.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων

23.6

23.65

23.65.11

6

Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας,
συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες

23.6

23.65

23.65.12

6

Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια

23.6

23.65

23.65.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

23.6

23.69

23.69.11

6

Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.

23.6

23.69

23.69.11.01

8

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών

23.6

23.69

23.69.19

6

Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.

4/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών
προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών
καλλωπισμού από πορσελάνη

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές,
συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών
μονωτικών εξαρτημάτων
Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη
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
Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη
συσκευασία αγαθών

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

23.6

23.69

23.69.99

6

23.7

23.70

23.70.11

6

23.7

23.70

23.70.11.01

8

Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων

23.7

23.70

23.70.11.02

8

Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων

23.7

23.70

23.70.11.03

8

Εργασίες λείανσης μαρμάρων

23.7

23.70

23.70.11.04

8

Εργασίες μαρμαρογλυπτικής

23.7

23.70

23.70.11.05

8

Εργασίες σχισίματος μαρμάρων

23.7

23.70

23.70.11.06

8

Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο

23.7

23.70

23.70.11.07

8

Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων

23.7

23.70

23.70.12

6

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών
λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών

23.7

23.70

23.70.12.01

8

Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους

23.7

23.70

23.70.12.02

8

Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

23.7

23.70

23.70.99

6

23.9

23.91

23.91.11

6

23.9

23.91

23.91.11.01

8

Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων από σμύριδα

23.9

23.91

23.91.12

6

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

23.9

23.91

23.91.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων

23.9

23.99

23.99.11

6

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

23.9

23.99

23.99.12

6

Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

23.9

23.99

23.99.12.01

8

Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων

23.9

23.99

23.99.12.02

8

Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών)

23.9

23.99

23.99.13

6

23.9

23.99

23.99.14

6

23.9

23.99

23.99.15

6

Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου

23.9

23.99

23.99.19

6

Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

23.9

23.99

23.99.19.01

8

Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)

23.9

23.99

23.99.19.02

8

Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη μεταλλικά ορυκτά

23.9

23.99

23.99.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων π.δ.κ.α.

25.1

25.11

25.11.10

6

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

25.1

25.11

25.11.21

6

Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα

25.1

25.11

25.11.22

6

Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα

25.1

25.11

25.11.23

6

Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων,
μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο

25.1

25.11

25.11.23.01

8

Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως

25.1

25.11

25.11.23.02

8

Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας

25.1

25.11

25.11.23.03

8

Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών

25.1

25.11

25.11.23.04

8

Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο

25.1

25.11

25.11.99

6

25.1

25.12

25.12.10

6

25.1

25.12

25.12.10.01

8

25.1

25.12

25.12.10.02

8

Κατασκευή πυρασφαλών πορτών

25.1

25.12

25.12.10.03

8

Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας

25.1

25.12

25.12.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών και
παράθυρων

25.2

25.21

25.21.11

6

Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα

25.2

25.21

25.21.12

6

Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης

25.2

25.21

25.21.13

6

Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.2

25.21

25.21.99

6

25.2

25.29

25.29.11

6

25.2

25.29

25.29.11.01

8

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

25.2

25.29

25.29.12

6

Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο

25.2

25.29

25.29.12.01

8

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση

25.2

25.29

25.29.12.02

8

Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου

25.2

25.29

25.29.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων
και δοχείων

25.3

25.30

25.30.11

6

Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

5/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο
και τσιμέντο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων
και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για

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

Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής
ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό
Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή ημικολλοειδούς· παρασκευασμάτων με βάση
το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών
μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από
μέταλλο
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από
αλουμίνιο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής
θέρμανσης
Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται
για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

25.3

25.30

25.3

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

25.30.12

6

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

25.30

25.30.13

6

Κατασκευή μερών ατμογεννητριών

25.3

25.30

25.30.21

6

Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων

25.3

25.30

25.30.22

6

Κατασκευή μερών πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων

25.3

25.30

25.30.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των
λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.4

25.40

25.40.11

6

Κατασκευή πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα

25.4

25.40

25.40.12

6

Κατασκευή περίστροφων, πιστολιών, μη πολεμικών πυροβόλων και παρόμοιων συστημάτων

25.4

25.40

25.40.13

6

Κατασκευή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων· φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και
βλημάτων και μερών τους

25.4

25.40

25.40.14

6

Κατασκευή μερών πολεμικών όπλων και άλλων όπλων

25.4

25.40

25.40.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και πυρομαχικών

25.5

25.50

25.50.11

6

Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου

25.5

25.50

25.50.11.01

8

Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά

25.5

25.50

25.50.12

6

Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων

25.5

25.50

25.50.13

6

Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων

25.5

25.50

25.50.13.01

8

Υπηρεσίες διαμόρφωσης μετάλλων σε κυλίνδρους

25.5

25.50

25.50.20

6

Κονιομεταλλουργία

25.5

25.50

25.50.20.01

8

25.5

25.50

25.50.20.02

8

25.6

25.61

25.61.11

6

Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.11.01

8

Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.11.02

8

Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.11.03

8

Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία

25.6

25.61

25.61.11.04

8

Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ

25.6

25.61

25.61.12

6

Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.12.01

8

Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.21

6

Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης

25.6

25.61

25.61.22

6

Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.01

8

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.02

8

Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.03

8

Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.04

8

Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα

25.6

25.61

25.61.22.05

8

Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.06

8

Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.07

8

Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων

25.6

25.61

25.61.22.08

8

Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων

25.6

25.62

25.62.10

6

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

25.6

25.62

25.62.20

6

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.6

25.62

25.62.20.01

8

Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων

25.7

25.71

25.71.11

6

Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.7

25.71

25.71.12

6

25.7

25.71

25.71.13

6

25.7

25.71

25.71.14

6

25.7

25.71

25.71.15

6

Κατασκευή ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών, λογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους

25.7

25.71

25.71.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπίρουνων

25.7

25.72

25.72.11

6

Κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά μέταλλα

25.7

25.72

25.72.12

6

Κατασκευή άλλων κλειδαριών, από κοινά μέταλλα

25.7

25.72

25.72.13

6

Κατασκευή κλείστρων και πλαισίων με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μερών τους

25.7

25.72

25.72.14

6

Κατασκευή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα,
πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

25.7

25.72

25.72.14.01

8

Κατασκευή συρτών, θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

25.7

25.72

25.72.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων

25.7

25.73

25.73.10

6

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη
δασοκομία

25.7

25.73

25.73.20

6

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.7

25.73

25.73.30

6

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

6/50

Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων απευθείας από κόνεις μετάλλου με θερμή
επεξεργασία (επίτηξη) ή υπό πίεση
Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά μεταλλικά
καρβίδια

Κατασκευή ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών
ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών
Κατασκευή άλλων ειδών μαχαιροπίρουνων· ειδών και συνόλων ειδών για την περιποίηση των
χεριών ή των ποδιών
Κατασκευή κουταλιών, πιρουνιών, τρυπητών κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπάτουλων για γλυκά,
μαχαιριών για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
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NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

25.7

25.73

25.73.40

6

25.7

25.73

25.73.50

6

25.7

25.73

25.73.50.01

8

Κατασκευή μεταλλικών μητρών με πρέσα

25.7

25.73

25.73.60

6

Κατασκευή άλλων εργαλείων

25.7

25.73

25.73.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων

25.9

25.91

25.91.11

6

25.9

25.91

25.91.12

6

25.9

25.91

25.91.99

6

25.9

25.92

25.92.11

6

25.9

25.92

25.92.11.01

8

Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων

25.9

25.92

25.92.12

6

Κατασκευή αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων
δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας <= 300 lt

25.9

25.92

25.92.12.01

8

Κατασκευή σωληναρίων, μεταλλικών

25.9

25.92

25.92.13

6

Κατασκευή πωμάτων-στεφανιών και πωμάτων, ταπών και καπακιών, από κοινά μέταλλα

25.9

25.92

25.92.13.01

8

Κατασκευή μεταλλικών πωμάτων

25.9

25.92

25.92.99

6

25.9

25.93

25.93.11

6

25.9

25.93

25.93.11.01

8

25.9

25.93

25.93.12

6

25.9

25.93

25.93.13

6

25.9

25.93

25.93.14

6

Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών

25.9

25.93

25.93.15

6

Κατασκευή σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτρόδιων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από
συλλίπασμα (flux)

25.9

25.93

25.93.16

6

Κατασκευή ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινων ελατηρίων

25.9

25.93

25.93.16.01

8

Κατασκευή σιδηρών ελατηρίων

25.9

25.93

25.93.17

6

Κατασκευή αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους

25.9

25.93

25.93.18

6

25.9

25.93

25.93.99

6

25.9

25.94

25.94.11

6

Κατασκευή κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.9

25.94

25.94.11.01

8

Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα

25.9

25.94

25.94.12

6

Κατασκευή μη κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.9

25.94

25.94.13

6

Κατασκευή μη κοχλιωτών και κοχλιωτών συνδετήρων, από χαλκό

25.9

25.94

25.94.99

6

25.9

25.99

25.99.11

6

25.9

25.99

25.99.12

6

25.9

25.99

25.99.21

6

25.9

25.99

25.99.21.01

8

25.9

25.99

25.99.22

6

25.9

25.99

25.99.23

6

25.9

25.99

25.99.24

6

25.9

25.99

25.99.24.01

8

Κατασκευή μεταλλικών κορνιζών

25.9

25.99

25.99.25

6

Κατασκευή κλείστρων, συναρμογών τους, πορπών, πορπών-κλείστρων, πορπών με περόνη
(αγκραφών), αγκίστρων, κοπιτσών και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα,

25.9

25.99

25.99.25.01

8

Κατασκευή μεταλλικών θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

25.9

25.99

25.99.25.02

8

Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων

25.9

25.99

25.99.25.03

8

Παραγωγή άλλων ορειχάλκινων προϊόντων

25.9

25.99

25.99.26

6

Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους

25.9

25.99

25.99.29

6

Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.

25.9

25.99

25.99.29.01

8

Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα

25.9

25.99

25.99.29.02

8

Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο

25.9

25.99

25.99.29.03

8

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών

25.9

25.99

25.99.29.04

8

Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων

25.9

25.99

25.99.29.05

8

Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, άλλων από δομικά

25.9

25.99

25.99.29.06

8

Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ

25.9

25.99

25.99.29.07

8

Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης

25.9

25.99

25.99.29.08

8

Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο

7/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε
λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων
για μήτρες

Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για
κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας >= 50 lt αλλά <= 300 lt, χωρίς
Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών (εκτός εκείνων που
πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων
(βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή κουτιών, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση
(sertissage), χωρητικότητας < 50 lt

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών
συσκευασίας
Κατασκευή συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών,
από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και
παρόμοιων ειδών, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης, από σύρμα σιδήρου,
χάλυβα ή χαλκού· τεταμένων φύλλων μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό

Κατασκευή βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος, σακοράφων, βελονακιών, κεντητηρίων και
παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα· παραμανών και άλλων καρφιτσών,
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων
και ελατηρίων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων
κοχλιομηχανών
Κατασκευή νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο,
χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
Κατασκευή επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα,
χαλκό ή αλουμίνιο
Κατασκευή χρηματοκιβώτιων, πορτών θωρακισμένων και χωρισμάτων για θησαυροφυλάκια, κιβώτια
και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα
Κατασκευή χρηματοκιβώτιων από βασικά μέταλλα
Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης, θηκών για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθηκών, θηκών
σφραγίδων και παρόμοιου υλικού και ειδών γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα
Κατασκευή εξαρτημάτων για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων, συνδετήρων
εγγράφων και παρόμοιων ειδών γραφείου, καθώς και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από
Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή
παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

25.9

25.99

25.99.99

6

26.1

26.11

26.11.11

6

26.1

26.11

26.11.12

6

26.1

26.11

26.11.21

6

26.1

26.11

26.11.22

6

26.1

26.11

26.11.30

6

Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

26.1

26.11

26.11.41

6

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

26.1

26.11

26.11.41.01

8

Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων

26.1

26.11

26.11.91

6

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

26.1

26.11

26.11.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων

26.1

26.12

26.12.10

6

Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων

26.1

26.12

26.12.20

6

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

26.1

26.12

26.12.30

6

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)

26.1

26.12

26.12.91

6

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων

26.1

26.12

26.12.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.2

26.20

26.20.11

6

26.2

26.20

26.20.12

6

26.2

26.20

26.20.13

6

26.2

26.20

26.20.14

6

26.2

26.20

26.20.15

6

26.2

26.20

26.20.16

6

26.2

26.20

26.20.16.01

8

26.2

26.20

26.20.17

6

26.2

26.20

26.20.18

6

26.2

26.20

26.20.21

6

Κατασκευή μονάδων μνήμης

26.2

26.20

26.20.22

6

Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά κατάσταση

26.2

26.20

26.20.30

6

Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

26.2

26.20

26.20.40

6

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών

26.2

26.20

26.20.91

6

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.2

26.20

26.20.99

6

29.1

29.10

29.10.11

6

29.1

29.10

29.10.12

6

29.1

29.10

29.10.13

6

29.1

29.10

29.10.21

6

29.1

29.10

29.10.22

6

29.1

29.10

29.10.23

6

29.1

29.10

29.10.24

6

Κατασκευή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών

29.1

29.10

29.10.30

6

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών

29.1

29.10

29.10.41

6

29.1

29.10

29.10.42

6

29.1

29.10

29.10.43

6

Κατασκευή οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

29.1

29.10

29.10.44

6

Κατασκευή πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες, για αυτοκίνητα οχήματα

29.1

29.10

29.10.51

6

Κατασκευή γερανοφόρων φορτηγών

29.1

29.10

29.10.52

6

Κατασκευή οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχημάτων που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα
του γκολφ και παρόμοιων οχημάτων, με κινητήρες

29.1

29.10

29.10.59

6

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.1

29.10

29.10.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων

29.2

29.20

29.20.10

6

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.2

29.20

29.20.21

6

29.2

29.20

29.20.22

6

29.2

29.20

29.20.23

6

Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων

29.2

29.20

29.20.30

6

Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων

29.2

29.20

29.20.40

6

Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα
μηχανοκίνητων οχημάτων

29.2

29.20

29.20.50

6

Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών

8/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων
μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· λυχνιών για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλων
λυχνιών καθοδικών ακτίνων
Κατασκευή λϋχνιών magnetron, λυχνιών klystron, λυχνιών μικροκυμάτων και άλλων λυχνιών
Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· θυρίστορ (thyristors), διακοπτών δίπλευρης
διόδου (DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs)
Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής φωτός· συναρμολογημένων
πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· μερών τους

Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg,
όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· προσωπικών ψηφιακών βοηθών
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
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,
Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες
μνήμης
Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
Κατασκευή οθονών και προβολέων, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο σύστημα
επεξεργασίας δεδομένων
Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση,
σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.000 cm³
Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.000 cm³
Κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης για οχήματα, στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με συμπίεση
Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <=
1.500 cm³, καινούργιων
Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού >
1.500 cm³, καινούργιων
Κατασκευή οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργιων

Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής
καύσης, στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργιων
Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής
καύσης, στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων οχημάτων για τη μεταφορά

Κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή
περισσότερα μεταφορικά μέσα
Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τύπου τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή
κατασκήνωση

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

29.2

29.20

29.20.99

6

29.3

29.31

29.31.10

6

29.3

29.31

29.31.21

6

29.3

29.31

29.31.22

6

29.3

29.31

29.31.23

6

29.3

29.31

29.31.30

6

Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες

29.3

29.31

29.31.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.3

29.32

29.32.10

6

Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.3

29.32

29.32.20

6

Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων

29.3

29.32

29.32.30

6

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα

29.3

29.32

29.32.30.01

8

Κατασκευή εξατμίσεων αυτοκινήτων

29.3

29.32

29.32.30.02

8

Κατασκευή σουστών αυτοκινήτων

29.3

29.32

29.32.91

6

Εργασίες υπεργολαβίας για τη συναρμολόγηση ολοκληρωμένων συνόλων μηχανοκίνητων οχημάτων

29.3

29.32

29.32.92

6

Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.

29.3

29.32

29.32.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για
μηχανοκίνητα οχήματα

29.3

29.32

29.32.99.01

8

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα
οχήματα· κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων συρμάτινων διατάξεων των τύπων που
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία
Κατασκευή σπινθηριστών (μπουζί), μαγνητοηλεκτρικών συσκευών ανάφλεξης·
δυναμομαγνητοηλεκτρικών συσκευών· μαγνητικών σφονδύλων· διανομέων· πηνίων ανάφλεξης
Κατασκευή κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών - γεννητριών διπλής χρήσης· άλλων γεννητριών και
άλλου εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για
τη διάλυση του πάγου και του αχνού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε
γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε
γραφεία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.11

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.12

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.12.01

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.12.02

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.13

6

Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.13.01

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.13.02

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.91

6

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων γραφείου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.01

31.01.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και
καταστημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.02

31.02.10

6

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.02

31.02.10.01

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.02

31.02.10.02

8

Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.02

31.02.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων κουζίνας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.03

31.03.11

6

Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.03

31.03.11.01

8

Κατασκευή σομιέδων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.03

31.03.12

6

Κατασκευή στρωμάτων, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.03

31.03.12.01

8

Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.03

31.03.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρωμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.11

6

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.12

6

Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο
καθιστικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.12.01

8

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.12.02

8

Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.12.03

8

Κατασκευή κρεβατιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.13

6

Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.13.01

8

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.13.02

8

Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.14

6

Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή
μπαμπού)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.14.01

8

Κατασκευή πλεκτών επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.91

6

Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.92

6

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και
καθισμάτων)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.92.01

8

Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.92.02

8

Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.92.03

8

Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.92.04

8

Υπηρεσίες ψεκασμού, λουστραρίσματος, βερνικώματος, επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31. Κατασκευή επίπλων

31.0

31.09

31.09.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων επίπλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.5

32.50

32.50.22.03

6

Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού

33.1

33.12

33.12.15.05

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι
μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ)

9/50

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

33.1

33.12

33.12.16

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

33.1

33.12

33.12.16.01

8

Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ

33.1

33.12

33.12.16.02

8

Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών

33.1

33.12

33.12.16.03

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών

33.1

33.12

33.12.16.04

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων

33.1

33.12

33.12.17

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

33.1

33.12

33.12.18

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

33.1

33.12

33.12.19

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

33.1

33.12

33.12.19.01

8

Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων

33.1

33.12

33.12.19.02

8

Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων

33.1

33.12

33.12.19.03

8

Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών

33.1

33.12

33.12.21

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

33.1

33.12

33.12.21.01

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών

33.1

33.12

33.12.22

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

33.1

33.12

33.12.23

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

33.1

33.12

33.12.24

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών

33.1

33.12

33.12.25

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

33.1

33.12

33.12.26

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών

33.1

33.12

33.12.26.01

8

Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτομηχανών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης

33.1

33.12

33.12.27

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

33.1

33.12

33.12.28

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

33.1

33.12

33.12.29

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

33.1

33.13

33.13.11

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης

33.1

33.13

33.13.11.01

8

Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας

33.1

33.13

33.13.12

6

33.1

33.13

33.13.13

6

33.1

33.13

33.13.19

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

33.1

33.14

33.14.11

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών
μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

33.1

33.14

33.14.11.01

8

Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)

33.1

33.14

33.14.19

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.1

33.15

33.15.10

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.1

33.15

33.15.10.01

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης

33.1

33.15

33.15.10.02

8

Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων

33.1

33.15

33.15.10.03

8

Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους

33.1

33.15

33.15.10.04

8

Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων

33.1

33.16

33.16.10

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.1

33.17

33.17.11

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού
σιδηροδρόμων

33.1

33.17

33.17.19

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

33.1

33.19

33.19.10

6

Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού

33.2

33.20

33.20.11

6

33.2

33.20

33.20.11.01

8

33.2

33.20

33.20.11.02

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά εργοστάσια

33.2

33.20

33.20.11.03

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών

33.2

33.20

33.20.12

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και
εξοπλισμού

33.2

33.20

33.20.12.01

8

Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων

33.2

33.20

33.20.21

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών

33.2

33.20

33.20.29

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

33.2

33.20

33.20.29.01

8

Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που
λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα

33.2

33.20

33.20.31

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία

33.2

33.20

33.20.32

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

33.2

33.20

33.20.33

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία

33.2

33.20

33.20.34

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία

33.2

33.20

33.20.35

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία
τροφίμων, ποτών και καπνού

10/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού
εξοπλισμού
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισμού

Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την
παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων
Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης
βαλβίδων και ταμιευτήρων

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

33.2

33.20

33.20.36

6

33.2

33.20

33.20.37

6

33.2

33.20

33.20.38

6

33.2

33.20

33.20.39

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

33.2

33.20

33.20.41

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και
οπτικών οργάνων

33.2

33.20

33.20.42

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

33.2

33.20

33.20.50

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.2

33.20

33.20.60

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών

33.2

33.20

33.20.70

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.11

6

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.19

6

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.21

6

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.21.01

8

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.21.02

8

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.21.03

8

Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.29

6

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.31

6

Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.39

6

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.41

6

Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.49

6

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για
αποσυναρμολόγηση

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.51

6

Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων

2ψήφιος NACE
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και
χαρτονιού
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών
και ελαστικών

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.52

6

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.53

6

Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.54

6

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.55

6

Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.56

6

Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.57

6

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.58

6

Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.59

6

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.61

6

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.11

38.11.69

6

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.11

6

Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.12

6

Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.13

6

Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.21

6

Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών
αντιδραστήρων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.22

6

Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων
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ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.23

6

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.24

6

Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.25

6

Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.26

6

Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.27

6

Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών
συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.29

6

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.1
ανάκτηση υλικών

38.12

38.12.30

6

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.10

6

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.21

6

Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.22

6

Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.23

6

Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.29

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.29.01

8

Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.29.02

8

Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.30

6

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.21

38.21.40

6

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.22

38.22.11

6

Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.22

38.22.19

6

Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.22

38.22.21

6

Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων·
38.2
ανάκτηση υλικών

38.22

38.22.29

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.11

6

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.12

6

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.12.01

8

Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.13

6

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.14

6

Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.14.01

8

Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.21

6

Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και
άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.21.01

8

Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.21.02

8

Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.22

6

Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

39.00

39.00.23

6

Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.1

41.10

41.10.10

6

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.10

6

Κατασκευή οικιστικών κτιρίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.10.01

8

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών
(επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.20

6

Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.20.01

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.20.02

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.20.03

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.30

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41. Κατασκευές κτιρίων

41.2

41.20

41.20.40

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.10

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.01

8

Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.02

8

Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.03

8

Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.04

8

Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.05

8

Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.11

42.11.20.06

8

Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.12

42.12.10

6

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.12

42.12.20

6

Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.12

42.12.20.01

8

Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.12

42.12.20.02

8

Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για σιδηροδρομικές
γραμμές

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.12

42.12.20.03

8

Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.13

42.13.10

6

Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.1

42.13

42.13.20

6

Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.11

6

Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.12

6

Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.13

6

Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων
αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.21

6

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.22

6

Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.23

6

Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων
αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.24

6

Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.24.01

8

Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.21

42.21.24.02

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.11

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.12

6

Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.13

6

Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.13.01

8

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.21

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.22

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.2

42.22

42.22.23

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.91

42.91.10

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.91

42.91.20

6

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.91

42.91.20.01

8

Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.91

42.91.20.02

8

Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.11

6

Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.12

6

Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.19

6

Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.21

6

Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.22

6

Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.29

6

Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

15/50

Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης
του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα
Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης
του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών
(επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και
ανακαινίσεις)
Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και
ανακαινίσεις)
Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών
και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων
Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς,
δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων

Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων
φρεάτων
Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών
επικοινωνιών

Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και
γραμμές επικοινωνιών
Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές
επικοινωνιών
Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς
υδρομηχανικές κατασκευές
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες
(κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

42. Έργα πολιτικού μηχανικού

42.9

42.99

42.99.29.01

8

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.11

43.11.10

6

Εργασίες κατεδάφισης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.12

43.12.11

6

Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.12

43.12.11.02

8

Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.12

43.12.11.01

8

Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.12

43.12.12.01

8

Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.13

43.13.10

6

Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.1

43.13

43.13.10.01

8

Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10

6

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.01

8

Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.02

8

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.03

8

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.04

8

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.05

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.21

43.21.10.06

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11

6

Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.01

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.02

8

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.03

8

Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.04

8

Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.05

8

Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.06

8

Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.07

8

Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.08

8

Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.11.09

8

Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12

6

Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12.01

8

Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12.02

8

Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων,
αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12.03

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12.04

8

Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.12.05

8

Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.20

6

Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.20.01

8

Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.20.02

8

Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και
φυσικού αερίου

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.22

43.22.20.03

8

Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11

6

Εργασίες μόνωσης

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11.01

8

Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11.02

8

Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11.03

8

Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11.04

8

Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.11.05

8

Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.12

6

Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19

6

Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19.01

8

Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19.02

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19.03

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19.04

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

43. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

43.2

43.29

43.29.19.05

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών

6

Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος, των ελαστικών
και του αμαξώματος)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11

16/50

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

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.01

8

Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.02

8

Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών
αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.03

8

Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.04

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών
αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.05

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών
αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.06

8

Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
(ρεκτιφιέ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.07

8

Υπηρεσίες επισκευής συστήματος εξάτμισης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.08

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και
ανταλλακτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.11.09

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και
ανταλλακτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.12

6

Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων για εμπορεύματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.13

6

Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ανοίγματος των
τροχών και της ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για
εμπορεύματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.13.01

8

Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.13.02

8

Υπηρεσίες ζυγοστάθμισης επιβατηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14

6

Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για
εμπορεύματα (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από
σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14.01

8

Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών
φορτηγών αυτοκινήτων

Τομέας

2ψήφιος NACE

17/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14.02

8

Υπηρεσίες αποκήρωσης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14.03

8

Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14.04

8

Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.14.05

8

Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21

6

Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός από τις
υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.01

8

Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.02

8

Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του συστήματος εξάτμισης άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.03

8

Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.04

8

Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.05

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.21.06

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.22

6

Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23

6

Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (επισκευή θυρών,
κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες
υπηρεσίες

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23.01

8

Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων
οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23.02

8

Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Τομέας

2ψήφιος NACE

18/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23.03

8

Υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23.04

8

Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.2

45.20

45.20.23.05

8

Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε άλλα αυτοκίνητα οχήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.4

45.40

45.40.50

6

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.4

45.40

45.40.50.01

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.4

45.40

45.40.50.02

8

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της καρότσας μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.4

45.40

45.40.50.03

8

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45.4

45.40

45.40.50.04

8

Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε μοτοσικλέτες

52.2

52.24

52.24.11

6

Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες

52.2

52.24

52.24.12

6

Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων

52.2

52.24

52.24.12.01

8

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων

52.2

52.24

52.24.13

6

Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες

52.2

52.24

52.24.19

6

Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων

52.2

52.24

52.24.19.01

8

Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση

52.2

52.24

52.24.19.02

8

Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς

52.2

52.24

52.24.19.03

8

Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς

52.2

52.24

52.24.19.04

8

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε
μέσου μεταφοράς

52.2

52.29

52.29.11

6

Υπηρεσίες ναυλομεσιτών

52.2

52.29

52.29.12

6

Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών

52.2

52.29

52.29.19

6

Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων

52.2

52.29

52.29.19.01

8

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών

52.2

52.29

52.29.19.02

8

Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων

52.2

52.29

52.29.19.03

8

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

52.2

52.29

52.29.19.04

8

Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων

52.2

52.29

52.29.19.05

8

Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού

52.2

52.29

52.29.19.06

8

Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών

52.2

52.29

52.29.19.07

8

Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων

52.2

52.29

52.29.20

6

Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.

52.2

52.29

52.29.20.01

8

Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.21

58.21.10

6

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.21

58.21.20

6

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.21

58.21.30

6

Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.21

58.21.40

6

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή

Τομέας

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2ψήφιος NACE

52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.11

6

Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.12

6

Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.13

6

Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.14

6

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.21

6

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.29

6

Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.31

6

Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.32

6

Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.40

6

Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

58.29

58.29.50

6

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή

59.1

59.11

59.11.11

6

Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

59.1

59.11

59.11.11.01

8

Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών

59.1

59.11

59.11.11.02

8

Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών

59.1

59.11

59.11.12

6

Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο

59.1

59.11

59.11.12.01

8

Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων

59.1

59.11

59.11.12.02

8

Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

59.1

59.11

59.11.13

6

Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος

59.1

59.11

59.11.21

6

Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

59.1

59.11

59.11.22

6

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών

59.1

59.11

59.11.23

6

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και άλλου περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή
άλλο φυσικό μέσο

59.1

59.11

59.11.23.01

8

Υπηρεσίες διάθεσης βιντεοσκοπήσεων, εκτός διαφημιστικών και εκτός εκδηλώσεων

59.1

59.11

59.11.24

6

Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που κατεβάζονται (download) από το Internet

59.1

59.12

59.12.11

6

Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών

59.1

59.12

59.12.11.01

8

Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών

59.1

59.12

59.12.11.02

8

Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών

59.1

59.12

59.12.12

6

Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών

59.1

59.12

59.12.12.01

8

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων

59.1

59.12

59.12.13

6

Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών

59.1

59.12

59.12.14

6

Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών

59.1

59.12

59.12.15

6

Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)

59.1

59.12

59.12.16

6

Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών

59.1

59.12

59.12.16.01

8

Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες

59.1

59.12

59.12.17

6

Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών

59.1

59.12

59.12.19

6

Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού
προγράμματος

59.1

59.13

59.13.11

6

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών και για τα έσοδά τους

59.1

59.13

59.13.11.01

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων

59.1

59.13

59.13.11.02

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.1

59.13

59.13.12

6

Άλλες υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

59.1

59.13

59.13.12.01

8

Υπηρεσίες ενοικίασης με ποσοστά κινηματογραφικών ταινιών

2ψήφιος NACE

59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε
συσκευασία
Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που
διαθέτεται σε συσκευασία

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2ψήφιος NACE
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

59.1

59.14

59.14.10

6

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.1

59.14

59.14.10.01

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου

59.2

59.20

59.20.11

6

Υπηρεσίες ηχογράφησης

59.2

59.20

59.20.12

6

Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου

59.2

59.20

59.20.13

6

Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

59.2

59.20

59.20.21

6

Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος

59.2

59.20

59.20.22

6

Παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος

59.2

59.20

59.20.31

6

Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής

59.2

59.20

59.20.32

6

Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή

59.2

59.20

59.20.33

6

Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα

59.2

59.20

59.20.34

6

Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου

59.2

59.20

59.20.35

6

Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής

59.2

59.20

59.20.40

6

Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων

62.0

62.01

62.01.11

6

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

62.0

62.01

62.01.11.01

8

Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν
παραγγελίας

62.0

62.01

62.01.11.02

8

Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

62.0

62.01

62.01.11.03

8

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

62.0

62.01

62.01.11.04

8

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

62.0

62.01

62.01.11.05

8

Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού

62.0

62.01

62.01.11.06

8

Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

62.0

62.01

62.01.11.07

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

62.0

62.01

62.01.12

6

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

62.0

62.01

62.01.21

6

Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

62.0

62.01

62.01.29

6

Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

62.0

62.02

62.02.10

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών

62.0

62.02

62.02.20

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

62.0

62.02

62.02.30

6

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

62.0

62.02

62.02.30.01

8

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

62.0

62.02

62.02.30.02

8

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

62.0

62.02

62.02.30.03

8

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

62.0

62.02

62.02.30.04

8

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

62.0

62.03

62.03.11

6

Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου

62.0

62.03

62.03.12

6

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

62.0

62.09

62.09.10

6

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

62.0

62.09

62.09.20

6

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
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Κωδικός
Δραστηριότητας

62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

62.0

62.09

62.09.20.01

8

Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11

6

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11.01

8

Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11.02

8

Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11.03

8

Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11.04

8

Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.11.05

8

Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία
δεδομένων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.12

6

Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.13

6

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.19

6

Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
(ΙΤ)

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.21

6

Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.22

6

Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.11

63.11.30

6

Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

63.12

63.12.10

6

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.91

63.91.11

6

Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.91

63.91.11.01

8

Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.91

63.91.12

6

Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10

6

Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10.01

8

Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10.02

8

Υπηρεσίες αρθρογράφου

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10.03

8

Υπηρεσίες εικονολήπτη ειδήσεων

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10.04

8

Υπηρεσίες συντάκτη μέσων μαζικής ενημέρωσης

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.10.05

8

Υπηρεσίες φωτορεπόρτερ

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.9

63.99

63.99.20

6

Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.11

6

Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή
σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.12

6

Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.13

6

Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση
κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.14

6

Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει
αμοιβής ή σύμβασης

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.15

6

Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την
ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.3

68.31

68.31.16

6

Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.11

6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού
δικαίου

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.12

6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες
ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.13

6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες
ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.14

6

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες
ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.15

6

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.15.01

8

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών
δικαιωμάτων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.16

6

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.17

6

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
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Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.18

6

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.18.01

8

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.19

6

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.1

69.10

69.10.19.04

8

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.10

6

Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.10.01

8

Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.10.02

8

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.21

6

Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.22

6

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.22.01

8

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.22.02

8

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων
κλπ

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.23

6

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.23.01

8

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.23.02

8

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.24

6

Υπηρεσίες μισθολογίου

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.29

6

Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.29.01

8

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.31

6

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών
δηλώσεων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.32

6

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών
δηλώσεων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.32.01

8

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.2

69.20

69.20.40

6

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

2ψήφιος NACE
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.21

70.21.10

6

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11.01

8

Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11.02

8

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11.03

8

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11.04

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.11.05

8

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας
νομικών προσώπων)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.01

8

Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.02

8

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.03

8

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.04

8

Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.05

8

Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.06

8

Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.07

8

Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.08

8

Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.09

8

Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.10

8

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.11

8

Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.12

8

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.13

8

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
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Περιγραφή Δραστηριότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.14

8

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.12.15

8

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13.01

8

Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13.02

8

Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13.03

8

Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13.04

8

Υπηρεσίες πωλητή αγαθών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.13.05

8

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.14

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.14.01

8

Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.01

8

Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.02

8

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων,
γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.03

8

Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής
διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών
εγκαταστάσεων)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.04

8

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.05

8

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.06

8

Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής
οικονομίας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.07

8

Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.08

8

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.09

8

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.15.10

8

Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

2ψήφιος NACE
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.16

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.16.01

8

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.17

6

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.20

6

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.20.01

8

Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.20.02

8

Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.20.03

8

Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.30

6

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.30.01

8

Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.30.02

8

Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.30.03

8

Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.2

70.22

70.22.40

6

Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.10

6

Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.21

6

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.22

6

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.23

6

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.23.01

8

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.24

6

Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31

6

Υπηρεσίες πολεοδομίας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
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Περιγραφή Δραστηριότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31.04

8

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.31.05

8

Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.32

6

Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.33

6

Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.41

6

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.41.01

8

Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.41.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων
πρασίνου

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.41.03

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων
και χώρων στάθμευσης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.11

71.11.42

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11.03

8

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11.04

8

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.11.05

8

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.12

6

Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.12.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.12.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.12.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13

6

Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
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ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.01

8

Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.04

8

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.05

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.06

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.13.07

8

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.14

6

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.14.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.14.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών,
μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.14.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.15

6

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.15.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.16

6

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.16.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών
έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.17

6

Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.17.01

8

Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.18

6

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19

6

Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.04

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.05

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.06

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.07

8

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.08

8

Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.09

8

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.10

8

Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.11

8

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.19.12

8

Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.20

6

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.31

6

Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.31.01

8

Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.31.02

8

Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.31.03

8

Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.31.04

8

Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.32

6

Γεωφυσικές υπηρεσίες

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.33

6

Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.33.01

8

Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.34

6

Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.34.01

8

Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.35

6

Υπηρεσίες χαρτογράφησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.35.01

8

Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.35.02

8

Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.35.03

8

Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.1

71.12

71.12.35.04

8

Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11

6

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.01

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.02

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.03

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.04

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.05

8

Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.06

8

Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.07

8

Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.11.08

8

Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.12

6

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.13

6

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.13.01

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων
οχημάτων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.13.02

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.13.03

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.13.04

8

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.14

6

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19

6

Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19.01

8

Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19.02

8

Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19.03

8

Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19.04

8

Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

71.2

71.20

71.20.19.05

8

Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.11

72.11.11

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.11

72.11.12

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.11

72.11.13

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.11

72.11.20

6

Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.11

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.12

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.13

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.13.01

8

Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.14

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.14.01

8

Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.14.02

8

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.14.03

8

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.15

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες
περιβάλλοντος

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.15.01

8

Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.16

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες

2ψήφιος NACE
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.16.01

8

Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.19

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.19.01

8

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία,
παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.19.02

8

Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.19.03

8

Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.21

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29

6

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της
βιοτεχνολογίας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.01

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.02

8

Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.03

8

Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.04

8

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.05

8

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.06

8

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.07

8

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.08

8

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.29.09

8

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.30

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.40

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.40.01

8

Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.40.02

8

Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.40.03

8

Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

2ψήφιος NACE
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

72.19.50

6

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της
βιοτεχνολογίας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.11

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.11.01

8

Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.12

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.12.01

8

Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.13

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.19

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.21

6

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.29

6

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.29.01

8

Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.29.02

8

Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.29.03

8

Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.29.04

8

Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.2

72.20

72.20.30

6

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11

6

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11.01

8

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11.02

8

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11.03

8

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11.04

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.11.05

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.12

6

Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.13

6

Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19

6

Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.01

8

Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.02

8

Υπηρεσίες διάθεσης ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση διαφημιστικών
πινακίδων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.03

8

Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.04

8

Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.05

8

Υπηρεσίες διαφημιστικής εκμετάλλευσης πλωτών εξέδρων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.06

8

Υπηρεσίες προβολής αφισών από εναέρια μέσα

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.1

73.11

73.11.19.07

8

Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.11

6

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.12

6

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.13

6

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.14

6

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.19

6

Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.19.01

8

Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.19.02

8

Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.19.03

8

Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.19.04

8

Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.2

73.20

73.20.20

6

Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.11

6

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.11.01

8

Υπηρεσίες ντεκορατέρ

2ψήφιος NACE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.12

6

Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19

6

Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.01

8

Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.02

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.03

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.04

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.05

8

Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.19.06

8

Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.1
δραστηριότητες

74.10

74.10.20

6

Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.11

6

Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.12

6

Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, για
αναπαραγωγή offset

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.19

6

Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.21

6

Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.21.01

8

Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.21.02

8

Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών,
σε εργαστήρια τρίτων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.22

6

Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.23

6

Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.23.01

8

Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.24

6

Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.29

6

Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.29.01

8

Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.29.02

8

Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.29.03

8

Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.31

6

Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.31.01

8

Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.31.02

8

Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.31.03

8

Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.32

6

Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.2
δραστηριότητες

74.20

74.20.39

6

Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.3
δραστηριότητες

74.30

74.30.11

6

Υπηρεσίες μετάφρασης

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.3
δραστηριότητες

74.30

74.30.11.01

8

Υπηρεσίες μετάφρασης κινηματογραφικών ταινιών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.3
δραστηριότητες

74.30

74.30.12

6

Υπηρεσίες διερμηνείας

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.3
δραστηριότητες

74.30

74.30.12.01

8

Υπηρεσίες διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.11

6

Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.12

6

Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.13

6

Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.14

6

Πρόβλεψη καιρού και μετεωρολογικές υπηρεσίες

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.15

6

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.19

6

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74.9
δραστηριότητες

74.90

74.90.20

6

Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.0

75.00

75.00.11

6

Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.0

75.00

75.00.11.01

8

Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

36/50

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

75.0

75.00

75.00.12

6

Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)

75.0

75.00

75.00.19

6

Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες

75.0

75.00

75.00.19.01

8

Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.11

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.12

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
υποστήριξης γραφείου

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.13

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα
του εμπορίου

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.14

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα
των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.15

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία
και εστιατόρια

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.16

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.2

78.20

78.20.19

6

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.11

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και
τηλεπικοινωνιών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.12

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.13

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.14

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης,
εφοδιασμού ή βιομηχανίας

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.15

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.16

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.19

6

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
78. Δραστηριότητες απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

78.3

78.30

78.30.19.01

8

Υπηρεσίες διάθεσης διδακτικού προσωπικού

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.11

6

Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.11.01

8

Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.12

6

Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.13

6

Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.14

6

Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.19

6

Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.19.01

8

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.19.02

8

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων

Τομέας

2ψήφιος NACE

ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

37/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.19.03

8

Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.21

6

Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.22

6

Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.23

6

Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.11

79.11.23.01

8

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.12

79.12.11

6

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.12

79.12.11.01

8

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το
εξωτερικό

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1

79.12

79.12.12

6

Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.11

6

Υπηρεσίες τουριστικής προβολής

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.12

6

Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.20

6

Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.31

6

Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.32

6

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.9

79.90

79.90.39

6

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες
υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.11

6

Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.12

6

Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.12.01

8

Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.12.02

8

Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.12.03

8

Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.22

81.22.13

6

Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.29

81.29.11

6

Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.29

81.29.11.01

8

Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
81.2
εξωτερικούς χώρους
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

81.29

81.29.11.02

8

Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.11

6

Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.11.01

8

Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.11.02

8

Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

Τομέας

2ψήφιος NACE

38/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.12

6

Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.12.01

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.3

82.30

82.30.12.02

8

Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.1

85.10

85.10.10

6

Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.2

85.20

85.20.11

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.2

85.20

85.20.12

6

Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.31

85.31.11

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.31

85.31.12

6

Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.31

85.31.13

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.31

85.31.14

6

Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.32

85.32.11

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.32

85.32.12

6

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.32

85.32.13

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.3

85.32

85.32.14

6

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.4

85.41

85.41.11

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.4

85.41

85.41.12

6

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.4

85.41

85.41.13

6

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.4

85.41

85.41.14

6

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10

6

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.01

8

Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.02

8

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.03

8

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.04

8

Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.05

8

Υπηρεσίες κυνοτροφείων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.06

8

Υπηρεσίες προπονητή αθλητών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.07

8

Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.08

8

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

85.51.10.09

8

Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, τάε κβον ντο,
άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.11

6

Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.11.01

8

Υπηρεσίες σχολών χορού

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.11.02

8

Υπηρεσίες καθηγητή χορού

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.12

6

Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.12.01

8

Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.12.02

8

Υπηρεσίες ωδείου

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.13

6

Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.13.01

8

Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.19

6

Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.52

85.52.19.01

8

Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.53

85.53.11

6

Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτοκινήτων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.53

85.53.11.01

8

Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.11

6

Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.11.01

8

Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.11.02

8

Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.12

6

Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.13.01

8

Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.13.02

8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.13.03

8

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.13.04

8

Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19

6

Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.01

8

Υπηρεσίες δασκάλου

Τομέας

2ψήφιος NACE
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Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.02

8

Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.03

8

Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.04

8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.05

8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.06

8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.07

8

Υπηρεσίες καθηγητή

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.08

8

Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.09

8

Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.10

8

Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

85.59

85.59.19.11

8

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.6

85.60

85.60.10.02

8

Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10

6

Υπηρεσίες γενικής ιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10.01

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10.02

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10.03

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10.04

8

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.21

86.21.10.05

8

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.11

6

Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19

6

Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.01

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.02

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.03

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.04

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας
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3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.05

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.06

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.07

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.08

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.09

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.10

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.11

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.12

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.13

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.14

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.15

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.16

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.17

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.18

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.19

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής

Τομέας

2ψήφιος NACE

41/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.20

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.21

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.22

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.23

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.24

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.25

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.26

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.27

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.28

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.29

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.30

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.31

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.32

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.33

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.34

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής

Τομέας

2ψήφιος NACE

42/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.22

86.22.19.35

8

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.11

6

Ορθοδοντικές υπηρεσίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.19

6

Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.19.01

8

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.19.02

8

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.19.03

8

Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.2

86.23

86.23.19.04

8

Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.11

6

Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.12

6

Υπηρεσίες νοσοκόμου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.12.01

8

Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.12.02

8

Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.12.03

8

Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.12.04

8

Υπηρεσίες νοσηλευτή

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.13

6

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.13.01

8

Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας

Τομέας

2ψήφιος NACE

43/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.13.02

8

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.13.03

8

Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.13.04

8

Υπηρεσίες χειροπράκτη

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.14

6

Υπηρεσίες ασθενοφόρων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15

6

Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.01

8

Υπηρεσίες ακτινοφυσικού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.02

8

Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.03

8

Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.04

8

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.05

8

Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.06

8

Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.15.07

8

Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.16

6

Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.17

6

Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.18

6

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Τομέας

2ψήφιος NACE

44/50

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
3ψήφιος 4ψήφιος
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ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.18.01

8

Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.18.02

8

Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.18.03

8

Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.18.04

8

Υπηρεσίες ψυχολόγου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19

6

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.01

8

Υπηρεσίες βελονισμού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.02

8

Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.03

8

Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.04

8

Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.05

8

Υπηρεσίες εργοθεραπείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.06

8

Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.07

8

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.08

8

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.09

8

Υπηρεσίες λογοθεραπείας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.10

8

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
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3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.11

8

Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86.9

86.90

86.90.19.12

8

Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 87. Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 87.9
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

87.90

87.90.13.03

8

Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ με παροχή
καταλύματος

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.11

6

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.11.01

8

Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.12

6

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.13

6

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.14

6

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.1

88.10

88.10.15

6

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.11

6

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.12

6

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.13

6

Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.13.01

8

Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.13.02

8

Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.91

88.91.13.03

8

Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών

Τομέας
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3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.11

6

Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.12

6

Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.12.01

8

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.12.02

8

Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.13

6

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.19

6

Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.19.01

8

Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.19.02

8

Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή
καταλύματος

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.19.03

8

Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
παροχή καταλύματος
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88.9

88.99

88.99.19.04

8

Υπηρεσίες κοινωνικών γνωριμιών και συνοικεσίων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10

6

Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.01

8

Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.02

8

Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.03

8

Υπηρεσίες ηθοποιού

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.04

8

Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.05

8

Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.06

8

Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.07

8

Υπηρεσίες τραγουδιστή

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.08

8

Υπηρεσίες χορευτή

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.09

8

Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.10

8

Υπηρεσίες θεατρικού θίασου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.11

8

Υπηρεσίες θίασου τσίρκου

Τομέας

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Τομέας
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.12

8

Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.13

8

Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.14

8

Υπηρεσίες χορωδίας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.15

8

Υπηρεσίες μπαλέτου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.01

90.01.10.16

8

Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11

6

Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11.01

8

Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11.05

8

Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11.06

8

Υπηρεσίες σκηνοθέτη

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11.07

8

Υπηρεσίες θεατρώνη

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.11.08

8

Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.12

6

Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.12.01

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19

6

Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.04

8

Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.05

8

Υπηρεσίες ηχοληψίας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.06

8

Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.07

8

Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.08

8

Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου - σκηνής

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.09

8

Υπηρεσίες σκηνογράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.02

90.02.19.10

8

Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11

6

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των
καλλιτεχνών του θεάματος

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.01

8

Υπηρεσίες αγιογράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.02

8

Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.03

8

Υπηρεσίες γλύπτη

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.04

8

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.05

8

Υπηρεσίες ζωγράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.07

8

Υπηρεσίες μουσουργού

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.08

8

Υπηρεσίες ξυλογλύπτη

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.10

8

Υπηρεσίες σκιτσογράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.11

8

Υπηρεσίες στιχουργού

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.12

8

Υπηρεσίες συγγραφέα

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.13

8

Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.14

8

Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.15

8

Υπηρεσίες τοιχογραφίας
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Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.16

8

Υπηρεσίες χαράκτη

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.17

8

Υπηρεσίες χορογράφου

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.11.18

8

Υπηρεσίες χορωδού

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.12

6

Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των
καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

90.0

90.03

90.03.13

6

Παραγωγή πρωτοτύπων έργων ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.0

91.03

91.03.10

6

Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων αξιοθέατων

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.0

91.03

91.03.10.01

8

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.0

91.03

91.03.10.02

8

Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.0

91.04

91.04.11

6

Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.0

91.04

91.04.12

6

Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας
πανίδας και χλωρίδας

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10

6

Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10.01

8

Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10.02

8

Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10.03

8

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10.04

8

Υπηρεσίες πίστας "καρτ"

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.11

93.11.10.05

8

Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.13

93.13.10

6

Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.13

93.13.10.01

8

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.13

93.13.10.02

8

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.1

93.13

93.13.10.03

8

Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.2

93.29

93.29.19.05

8

Υπηρεσίες παιδότοπου

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.2

93.29

93.29.21.02

8

Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.2

93.29

93.29.21.03

8

Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.1

95.11

95.11.10

6

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.1

95.11

95.11.10.01

8

Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.1

95.12

95.12.10

6

Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.1

95.12

95.12.10.01

8

Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.21

95.21.10

6

Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.21

95.21.10.01

8

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.25

95.25.11

6

Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.25

95.25.12

6

Υπηρεσίες επισκευής κοσμημάτων

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.29

95.29.13

6

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' ΚΥΚΛΟΣ''
Τομέας
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΘ. ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3ψήφιος 4ψήφιος
NACE
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
Κωδικός
Δραστηριότητας

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης

95.2

95.29

95.29.19.06

8

Υπηρεσίες κουρδίσματος πιάνων και άλλων μουσικών οργάνων

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10

6

Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.01

8

Υπηρεσίες διαιτολογίας

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.02

8

Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και
δίαιτας)

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.03

8

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.04

8

Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.05

8

Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.06

8

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και
υπέρυθρες ακτίνες)

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.04

96.04.10.07

8

Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.11

6

Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.11.01

8

Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.11.02

8

Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.11.03

8

Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.11.04

8

Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.19.04

8

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.19.07

8

Υπηρεσίες γραφολόγου

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

96.0

96.09

96.09.19.10

8

Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης
της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και τριάντα έξι
(36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, όπως
εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται, ότι
οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες
εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών εξετάζεται κατά το στάδιο της
πιστοποίησης αυτών, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.

Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:
1) Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης,
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)

1.1.

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η
επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος, ο οποίος αποτελεί
χωριστή ιδιοκτησία και διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και του οποίου δεν γίνεται
με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας).
Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και
2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος/μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους
εταίρους του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό
πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους τους εταίρους/μετόχους (φυσικά
πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε
ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου).
Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η δαπάνη του ενοικίου
δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου.
Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής που
αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για
μισθωτήρια που αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και
μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά
γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες λογιστικές
καταχωρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την
εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Η περίοδος επιλεξιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να καλύπτεται από
μισθωτήριο συμβόλαιο εν ισχύ (σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει Απόδειξη Υποβολής
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από το taxisnet), ενώ για
την επαγγελματική χρήση του μισθωμένου ακινήτου, δεν ενδιαφέρει η κατηγορία ακινήτου
όπως είναι δηλωμένη πολεοδομικά, αλλά η χρήση του μισθίου, όπως προκύπτει από το
μισθωτήριο επαγγελματικής/εμπορικής μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
εξασφαλίζεται ότι προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες που αφορούν στο ενοίκιο, θα πρέπει να
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υφίσταται νόμιμη μίσθωση η οποία θα πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο που διέπει και τη διάρκειά της.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με
άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα ανακαλείται η
απόφαση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

1.2.

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες

Θα γίνονται δεκτές δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,
διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, καθώς και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων
όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη) που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.
Επιλέξιμοι είναι οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης,
αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιμο.
Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες είναι επιλέξιμες εφόσον οι
θερμοκοιτίδες συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο δομών ενεργούς στήριξης νεοφυούς
επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην περίπτωση που στη
σύμβαση με τον πάροχο θερμοκοιτίδας περιλαμβάνονται και υπηρεσίες (κατηγορία «δαπάνες
για αμοιβές τρίτων»), τότε οι δαπάνες των δύο διαφορετικών κατηγοριών θα πρέπει να
αποτυπώνονται διακριτά τόσο στη σύμβαση όσο και στο τιμολόγιο. Διευκρινίζεται επίσης, ότι
με τον όρο «θερμοκοιτίδες» νοούνται όλες οι παρεμφερείς δομές ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας όπως είναι τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working
spaces, κτλ.
Επισημαίνεται ότι ο Escrow Account δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες
ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, φυσικού αερίου της συγκεκριμένης
κατηγορίας δαπάνης.
2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και
σύνταξης υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής
κατάρτισης,
συνδρομές
σε
επιστημονικά
περιοδικά/εφημερίδες/βάσεις
δεδομένων/επιστημονικούς
διαδικτυακούς
κόμβους,
κόστος
παρακολούθησης
ημερίδων/συνεδρίων. Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι
εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Ειδικά η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου
επιχειρηματικού σχεδίου , δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 1.500,00 €.
Οι συνολικές δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 € .
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο δικαιούχο επιχειρηματία είτε και στο
νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο/ άνεργη και θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα
επαγγελματικής κατάρτισης.
Στις Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες θερμοκοιτίδων
(εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα,
εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης). Επισημαίνεται ότι οι
δαπάνες υπηρεσιών από θερμοκοιτίδες είναι επιλέξιμες εφόσον οι θερμοκοιτίδες
συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας
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του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στη σύμβαση με τον πάροχο θερμοκοιτίδας όπου
περιλαμβάνονται δαπάνες φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών (κατηγορίες «Λειτουργικά» και
«δαπάνες για αμοιβές τρίτων» αντίστοιχα), καθώς και στο αντίστοιχο τιμολόγιο, οι δαπάνες θα
πρέπει να αποτυπώνονται διακριτά. Διευκρινίζεται επίσης, ότι με τον όρο «θερμοκοιτίδες»
νοούνται όλες οι παρεμφερείς δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι τα
τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces, κτλ.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την εκπόνηση μελετών.
3) Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
Περιλαμβάνει δαπάνες προβολής και δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας,
όπως είναι:
• σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήματος/ μακετών
• σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,
• διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής
εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε
ηλεκτρονικά μέσα,
• έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα
συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος
συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου), προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
• σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και αναβάθμιση υπάρχουσας
ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτ και το κόστος
ραδιο-τηλεοπτικών διαφημίσεων. Επίσης, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο
πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο
τις 2.000,00€. Επίσης η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.
4) Προμήθεια αναλωσίμων
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει
η επιχείρηση και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της, καθώς και δαπάνες
προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην
παραγωγική διαδικασία (αφορά επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα). Βιβλία
απαραίτητα για την άσκηση της επιστημονικής δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται στη
συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους, δε
συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του
επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά τόνερ όταν η επιχείρηση δε διαθέτει
εκτυπωτή).
5) Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (Επιχειρηματία - Εταίρων)
Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση
σύστασης νομικού προσώπου (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και
μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων
οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.
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Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δύναται να πιστοποιηθούν θα πρέπει να είναι
βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες, με βάση τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του
προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4387/2016, όπως
ισχύει.
Σε περίπτωση που σε ενδιάμεσο αίτημα επαλήθευσης δαπανών, περιλαμβάνονται
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί με βάση τα καθαρά φορολογητέα
αποτελέσματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, αυτές θα πιστοποιούνται μέχρι του
ελάχιστου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτό καθορίζεται ανα κατηγορία
ασφαλισμένων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση στο τελικό αίτημα επαλήθευσης δαπανών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται
μόνο οριστικώς βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα καθαρά
φορολογητέα αποτελέσματα του εκάστοτε προηγούμενου φορολογικού έτους.
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή των δαπανών δεν μπορεί να γίνει χρήση
Escrow Account.
6) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων (νέα πρόσληψη
μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στη Δράση) της επιχείρησης με
σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων περιόδων απασχόλησης, αρκεί να
είναι κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, στο
μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές
(εργαζόμενου και εργοδότη) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης
απόλυσης.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι
καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές
εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος
μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά
νομοθεσίας. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν
έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να
πιστοποιηθούν μόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί
σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί.
Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως
και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού
σχεδίου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους
εταίρους.
Η νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αφορά σε εταίρο της
επιχορηγούμενης επιχείρησης (π.χ. το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να
επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης).
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού
κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη
τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται
αναπροσαρμογή της.
Το κόστος της ΝΘΕ θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. Το
κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 12.000 € ανά ΕΜΕ και η διάρκεια συμπλήρωσης της
μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών
σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση. Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών
εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα
μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.
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Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ, ο ΕΦ δύναται να λαμβάνει και να κάνει χρήση δεδομένων που
αφορούν σε απασχόληση εργαζομένων από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή των δαπανών δεν μπορεί να γίνει χρήση
Escrow Account.

7) Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Στην κατηγορία δαπάνης 7 περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και
άυλου) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Πράξης και για την περίοδο επιλεξιμότητας
αυτής.
Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης
β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές
γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό
σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
δ) το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας
ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και
ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων, τα οποία έχουν αγορασθεί
μεταχειρισμένα, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις της εν λόγω
κατηγορίας δαπάνης.
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για τη χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing) εξοπλισμού,
με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος,
αμεταχείριστος. Επιπλέον, η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται
επιλέξιμη, μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.
Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ο μισθωτής (δικαιούχος) πρέπει να
μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από
πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η
χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. αγορά εξοπλισμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο
κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για απόσβεση/χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου
εφόσον εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και είναι επαγγελματικής
χρήσης.
Στην κατηγορία αυτή δύναται να συμπεριληφθούν και δαπάνες (αποσβέσεις) για τη
διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας που στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην
διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της εν
λόγω κατηγορίας δαπάνης.
Διευκρινίζεται ότι δε μπορεί να γίνει χρήση του Escrow Account για την κάλυψη
αποσβέσεων υφιστάμενου εξοπλισμού (μη ταμειακή δαπάνη).
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8) Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου
μικρής κλίμακας
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός
είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης.
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing)
εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
καινούριος και αμεταχείριστος.
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου εφόσον
εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και είναι επαγγελματικής χρήσης.
Επιπλέον, η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη, μόνο όταν ο
εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.
Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει
στο συνολό της το ποσό των 5.000,00 €.
Στην κατηγορία δαπάνης «Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.
Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ο μισθωτής (δικαιούχος) πρέπει να
μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από
πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η
χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. αγορά εξοπλισμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο
κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.
Όσον αφορά την κατηγορία δαπάνης Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
επιτρέπονται κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών
εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι
οποίες στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
Με την καταχώρηση δαπανών στην κατηγορία 8, ο επενδυτής υποχρεούται στη
διατήρηση της επιχείρησης / επένδυσης και για δύο (2) έτη μετά από την τελική
πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας - άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ). Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν
καταχωρήσει δαπάνες στη κατηγορία 8 και συνεπακόλουθα δεν κάνουν χρήση της
ρήτρας ευελιξίας, υπάρχει υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης/επιχείρησης και
για ένα (1) έτος από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ οι ακόλουθες δαπάνες:
α) οι τόκοι επί χρεών
β) ο ανακτήσιμος ΦΠΑ
γ) αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων

Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
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•

Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη
δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου διαπιστωθεί
υπερβάλλων εξοπλισμός σε σχέση με τη δυναμικότητα της επιχείρησης τότε θα
περικόπτεται.

•

Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.

Διευκρινίζεται επίσης:
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία κατηγορία δαπανών
και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο
δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ
όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ
δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες
χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το
σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να
ανακτηθεί.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, καθώς και να αποτελούν επιχειρηματικές
δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014
και ΠΟΛ.1079/6.4.2015):
▪ Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων
(500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού
μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
▪ Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των
πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να
γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
✓ Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με
μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη).
✓ Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την
πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο
λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) που τηρείται σε
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα
Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών).
✓ Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.
✓ Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ποσού των 6.000€).
Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
✓ Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που
τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό
Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά,
είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιου
Ιδρύματος ή έμβασμα).

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021

Σελίδα 7 από 11

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος»

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή
υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό
καθαρής αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού
της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που
εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:
1. Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου)
προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της
ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:
(α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών
τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση της
τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης)
(β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
2. Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή σε ταυτοποιημένο
λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών
του Ν.3862/2010 (ήτοι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών), από τον
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) το
αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό
πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών από το οποίο θα προκύπτει ως
δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη
της Ενίσχυσης (δικαιούχο) και ο καταθέτης – επενδυτής και (β) αναλυτικό καθολικό
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
3. Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή τον ταυτοποιημένο επαγγελματικό
λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή σε επαγγελματικό λογαριασμό
πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Για την
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας ή του
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων από το οποίο θα προκύπτουν
τα στοιχεία των λογαριασμών δικαιούχου και προμηθευτή (β) τα σχετικά έντυπα κίνησης
των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή των επαγγελματικών λογαριασμών
πληρωμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και (γ) αναλυτικό καθολικό
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
4. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον
προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην
Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο,
είτε με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης
επιταγής, (β) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου της ενίσχυσης, το έντυπο κίνησης του τραπεζικού
λογαριασμού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
5. Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και
προς ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) έντυπο κίνησης του
εταιρικού λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής
συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο
προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο
δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή
(λογαριασμός 50).
6. Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης).
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα
του δικαιούχου της ενίσχυσης, είτε να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών
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που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης,
δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και
οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται
η αγορά των αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Δικαιούχου
(ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή).
Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού
πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να εμφαίνεται μία
δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
7. Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της
ενίσχυσης (Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για
εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο
προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της
πληρωμής απαιτείται: (α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής,
όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του προμηθευτή και (β)
αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).»

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο
«αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους
δικαιούχους που τηρούν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας).
Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις
εξοφλήσεις με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν εμφανώς τα στοιχεία
των αντισυμβαλλομένων ή για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου (π.χ. εξοφλήσεις ενοικίων)
δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα
απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου
αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής ή
σχετική αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς.
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και
σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά), λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.
4308/2014).
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική
τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των
παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν
αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης
των δαπανών της επένδυσης.
Στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης
απόλυσης.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού μέσου
πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται:
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•

•
•
•

Μηνιαίες
συγκεντρωτικές
μισθοδοτικές
καταστάσεις
σφραγισμένες
και
υπογεγραμμένες από το λογιστή ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, για το
διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης, από τις οποίες θα
προκύπτουν οι μικτές αποδοχές, ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις, λοιπές
κρατήσεις, καθαρό πληρωτέο ποσό και μέρες εργασίας/ασφάλισης.
Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού/extrait από το οποίο θα προκύπτουν οι καταβολές
της μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου.
Αποδεικτικό υποβολής ΑΠΔ και εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και
εργοδότη, πχ ασφαλιστική ενημερότητα.
Αποδεικτικό υποβολής και εξόφλησης ΦΜΥ, πχ φορολογική ενημερότητα.

Γενικές επισημάνσεις:
❖ Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ ο ΕΦ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση
οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου κρίνει σκόπιμο,
προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποβληθεισών
δαπανών και την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
❖ Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την
ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/ πιστοποίησης της Πράξης και σε κάθε
περίπτωση το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών της Δράσης.
❖ Οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς
τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
❖ Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη
στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε
περίπτωση μη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το
σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης επένδυσης.
❖ Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων
για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή
τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των
δαπανών αυτών με μετρητά).
❖ Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα
πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε
προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές
επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
❖ Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών
των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης.
❖ Δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
❖ Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,
τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά
καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα,
χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
❖ Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και αποσβέσεων θα πρέπει
τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της
επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και οι
αποσβέσεις να διενεργούνται με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία (Κ.Φ.Ε.).
❖ Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό
τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε
ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα
ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.
❖ Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό, για τα τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα
(εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους, μπορεί να
ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα. Επίσης, θα
προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι
αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής
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αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την εξόφληση του
προμηθευτή.
❖ Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά
αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπάνης, τιμολόγια
αυτοπαράδοσης κ.α).
❖ Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από το εξωτερικό, δύναται να γίνει αποδεκτό σε
ενδιάμεση επαλήθευση το Proforma Invoice (προτιμολόγιο).
❖ Σε περίπτωση που σε ενδιάμεση επαλήθευση τα παραστατικά αγοράς εξοπλισμού δεν
συνοδεύονται για οποιοδήποτε λόγο από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης, τα
τελευταία (αν απαιτούνται) θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο κατά το στάδιο της
τελικής επαλήθευσης (διοικητικής ή επιτόπιας). Για παράδειγμα, η δαπάνη για εξοπλισμό
που αγοράζεται από το εξωτερικό, μπορεί να πιστοποιηθεί σε ενδιάμεσο αίτημα
επαλήθευσης (με ή χωρίς τη χρήση escrow account), με την προσκόμιση του σχετικού
proforma invoice, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο στάδιο η
μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού στην εγκατάσταση του δικαιούχου. Ωστόσο, τα
σχετικά παραστατικά διακίνησης καθώς και το αντίστοιχο invoice (τελικό) θα πρέπει να
προσκομιστούν από τον δικαιούχο το αργότερο κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης
(διοικητικής ή επιτόπιας). Σε διαφορετική περίπτωση ο ΕΦ/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ θα προβαίνει
σε δημοσιονομική διόρθωση και σε ανάκτηση του αναλογούντος ποσού.
Στην περίπτωση χρήσης Escrow Account, συμπληρωματικά όλων των
προαναφερθέντων ισχύουν και τα περιγραφόμενα στο Κεφ. Ι.1.11.4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕSCROW ACCOUNT) του Οδηγού.
Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ ο ΕΦ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την
πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού
σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.
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Παράρτημα IV
Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης
Τα δικαιολογητικά ένταξης που ορίζονται στο παρόν παράρτημα, προσκομίζονται στον
ΕΦΕΠΑΕ, σε χρόνο και σε τόπο που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο
δυνητικών δικαιούχων της δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά
σχέδια, ανά περίοδο υποβολής.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ Η ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α/Α

1.

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

2.

Για τους υποβάλλοντες με την ιδιότητα του ανέργου:
Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/εταίρου/ων της Δράσης ή
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα
δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετείται το τελευταίο συνεχόμενο
χρονικό διάστημα ανεργίας. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ

κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Για τους υποβάλλοντες με την ιδιότητα του μισθωτού:
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και βεβαίωση ενσήμων/απόσπασμα ατομικού
λογαριασμού ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), από τα οποία να
προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3.

Επιπρόσθετα για την στοιχειοθέτηση της συνάφειας ή μη της θέσης απασχόλησης
κατά την υποβολή με τον/τους τίτλο/ους του εταίρου/δικαιούχου (υποκριτήριο
Β2), απαιτείται:
▪ Βεβαίωση εργοδότη από όπου να προκύπτει με σαφήνεια η περιγραφή
της θέσης απασχόλησης, το καθεστώς απασχόλησης, καθώς και το ύψος
της μικτής μηνιαίας αμοιβής του δυνητικού εταίρου/δικαιούχου κατά την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
Ή
▪ Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό από όπου να
προκύπτει με σαφήνεια η περιγραφή της θέσης απασχόλησης, το
καθεστώς απασχόλησης, καθώς και το ύψος της μικτής μηνιαίας αμοιβής
του δυνητικού εταίρου/δικαιούχου κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.
• Πτυχίο ή/και 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.), ή
• Πτυχίο από Σχολή Θεάτρου και Χορού η οποία είναι αναγνωρισμένη από το
Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμια, ή
• Πτυχίο μουσικού εκπαιδευτηρίου αναγνωρισμένου από το Κράτος, ή
• Βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Πρέπει να προσκομισθεί το πρώτο πτυχίο με τον χρόνο κτήσης του, καθώς και ο
τίτλος σπουδών που είναι συναφής με το Ε.Σ.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των
δικαιούχου/ων της Δράσης.
Αντίγραφα των εντύπων Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των φορολογικών
ετών 2015, 2014 & 2013 που έχουν υποβληθεί για τον δικαιούχο/εταίρο
συνοδευόμενα και από τα αντίστοιχα έντυπα «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου» (εκκαθαριστικό) ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για όλα ή για κάποια από τα
προαναφερόμενα φορολογικά έτη.
Σε περίπτωση που τυχόν ληφθέντα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας έχουν
εξαιρεθεί από το βαθμολογούμενο εισοδηματικό κριτήριο (εισόδημα επιβολής
εισφοράς), τότε θα πρέπει να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
σχετικά με το ύψος και το είδος των εν λόγω επιδομάτων, για τα αντίστοιχα
φορολογικά έτη.
Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να
προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 &
2013.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών
για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ της επιχείρησης. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από την βεβαίωση έναρξης, επανέναρξη της
επιχείρησης θα προσκομίζεται η βεβαίωση διακοπής της προηγούμενης
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον επιχειρηματία με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα ΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που
αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του
Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα
ΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το
παρελθόν οι συνδεδεμένες με την ενισχυόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΧΙ
Απογραφικό Δελτίο εισόδου όλων των ωφελουμένων της Δράσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα VII
Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο
δικτυακό τόπο www.gsis.gr εν ισχύ, ή στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα
δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία απαιτείται πλέον
πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η
κυριότητα και νομή του ακινήτου.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται με
την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους.
Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή
παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε δομές ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι
συνεργασίας/co-working spaces, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα
αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο
αντισυμβαλλόμενων μερών.
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12.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86:
Α) περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2013
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην
προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου), σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα I. Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικού
δικαιούχου ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα προσκομισθεί
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ενταχθεί σε άλλα προγράμματα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής του ή
έγγραφη παραίτησή του από αίτηση χρηματοδότησής του από άλλο Ε.Π., εφόσον
αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης
από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
Β) περί μη συμμετοχής σε επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στα
ενταχθέντα στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης.
Γ) περί μη συμμετοχής με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου ή/και μη άσκησης
κυριαρχικής επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την
1/1/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Δ) περί μη κατοχής μισθωτής εργασίας και περί μη απόκτησης σχέσης μισθωτής
εργασίας, καθώς και λήψης σύνταξης γήρατος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτή ορίζεται στο κύριο σώμα της αναλυτικής
πρόσκλησης.
Ε) περί μη ιδιότητας του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης και περί μη διακοπής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
(ως ατομικός επιχειρηματίας) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

13.

14.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
βεβαιώνεται η μη ύπαρξη συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ
αγχιστείας με τους εταίρους και με τον/τους εκμισθωτή/ές (φυσικά πρόσωπα και
εταίρους/μετόχους σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο)
Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι
τα ακόλουθα:
• Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του νεοπροσλαμβανόμενου της Δράσης ή
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος /η στα μητρώα ανέργων.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία
πρόσληψης του εργαζομένου
• Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
• Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
• Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα
στο παράρτημα VII
• Υπεύθυνη Δήλωση του εταίρου/δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται η
μη ύπαρξη συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας
με τον/τους νεοπροσλαμβανόμενο/νους
Τα εν λόγω στοιχεία θα προσκομίζονται για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο άπαξ, είτε
κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης σε περίπτωση που έχει
πραγματοποιηθεί ήδη πρόσληψη είτε κατά την πρώτη πιστοποίηση των σχετικών
δαπανών.
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
(ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ):
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Σελίδα 3 από 6

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β΄Κύκλος»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Α/Α
1.

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

2.

•

3.
4.

5.
6.
7.
9.
10.
11.

Πτυχίο ή/και 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.), ή
• Πτυχίο από Σχολή Θεάτρου και Χορού η οποία είναι αναγνωρισμένη από το
Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμια, ή
• Πτυχίο μουσικού εκπαιδευτηρίου αναγνωρισμένου από το Κράτος, ή
• Βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Πρέπει να προσκομισθεί το πρώτο πτυχίο με τον χρόνο κτήσης του, καθώς και ο
τίτλος σπουδών που είναι συναφής με το Ε.Σ.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των
δικαιούχου/ων της Δράσης.
Αντίγραφα των εντύπων Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των φορολογικών
ετών 2015, 2014 & 2013 που έχουν υποβληθεί για τον δικαιούχο/εταίρο
συνοδευόμενα και από τα αντίστοιχα έντυπα «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου» (εκκαθαριστικό) ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν έχει υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης για όλα ή για κάποια από τα προαναφερόμενα
φορολογικά έτη. Αντίγραφα των εντύπων Ε3 – Έντυπο Κατάστασης οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει υποβληθεί για τον/τους
δικαιούχο/ους για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013.
Σε περίπτωση που τυχόν ληφθέντα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας έχουν
εξαιρεθεί από το βαθμολογούμενο εισοδηματικό κριτήριο (εισόδημα επιβολής
εισφοράς), τότε θα πρέπει να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
σχετικά με το ύψος και το είδος των εν λόγω επιδομάτων, για τα αντίστοιχα
φορολογικά έτη.
Εφόσον ο δικαιούχος είχε/έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο εξωτερικό να
προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 &
2013.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών
για το σύνολο των μεταβολών της επιχείρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον επιχειρηματία με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα ΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού
(ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχει λάβει κατά το
παρελθόν η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΧΙ
Απογραφικό Δελτίο εισόδου όλων των ωφελουμένων της Δράσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα VII
Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο
δικτυακό τόπο www.gsis.gr εν ισχύ, ή στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα
δραστηριοποιηθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία απαιτείται πλέον
πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η
κυριότητα και νομή του ακινήτου.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται με
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την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους.
Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή
παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης σε δομές ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι
συνεργασίας/co-working spaces, απαιτείται σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα
αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο
αντισυμβαλλόμενων μερών.
12.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86:
Α) περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2013
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην
προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου), σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα I. Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικού
δικαιούχου ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα προσκομισθεί
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ενταχθεί σε άλλα προγράμματα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής του ή
έγγραφη παραίτησή του από αίτηση χρηματοδότησής του από άλλο Ε.Π., εφόσον
αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης
από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
Β) περί μη συμμετοχής σε επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στα
ενταχθέντα στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης.
Γ) περί μη συμμετοχής με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου ή/και μη άσκησης
κυριαρχικής επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την
1/1/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Δ) περί μη κατοχής μισθωτής εργασίας και περί μη απόκτησης σχέσης μισθωτής
εργασίας, καθώς και λήψης σύνταξης γήρατος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτή ορίζεται στο κύριο σώμα της αναλυτικής
πρόσκλησης.

13.

14.

Ε) περί διακοπής της ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (αφορά μόνο στην
κατηγορία αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα),
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
βεβαιώνεται η μη ύπαρξη συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ
αγχιστείας με τους εταίρους και με τον/τους εκμισθωτή/ές (φυσικά πρόσωπα και
εταίρους/μετόχους σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο)
Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι
τα ακόλουθα:
• Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του νεοπροσλαμβανόμενου της Δράσης ή
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος /η στα μητρώα ανέργων.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία
πρόσληψης του εργαζομένου
• Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
• Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
• Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα
στο παράρτημα VII
• Υπεύθυνη Δήλωση του εταίρου/δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται η μη
ύπαρξη συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας με
τον/τους νεοπροσλαμβανόμενο/νους
Τα εν λόγω στοιχεία θα προσκομίζονται για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο άπαξ, είτε
κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης σε περίπτωση που έχει
πραγματοποιηθεί ήδη πρόσληψη είτε κατά την πρώτη πιστοποίηση των σχετικών
δαπανών.
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Σημείωση: Στην περίπτωση των υπολοίπων επιχειρηματικών/νομικών μορφών
(πλην δηλαδή των ατομικών επιχειρήσεων για συνεργατικά σχήματα ή μη) θα
πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά της αντίστοιχης
κατηγορίας ωφελούμενων και επιπλέον τα ακόλουθα:
1. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης της εταιρίας:
▪

Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση
καταχώρησης τους στη μερίδα της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

▪

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του
καταχωρημένα στη μερίδα της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

▪

Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: Καταστατικό
σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα.

▪

Για όλες τις υπόλοιπες νομικές μορφές επιχειρήσεων (π.χ. δικηγορικές εταιρίες,
συνεταιρισμοί): Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που
προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

2. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται και η προσκόμιση της έναρξης της
δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όλες οι τυχόν μεταβολές
3. Δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η εταιρική
σύνθεση από τα παραπάνω έγγραφα).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με το
γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του παραρτήματος ΧΙ
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από έκαστο εταίρο της εταιρείας με το γνήσιο της
υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του παραρτήματος ΧΙ
6. Σε περίπτωση συνεργασίας με αυτοαπασχολούμενο: Βεβαίωση διακοπής της
προϋπάρχουσας δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενος στην Δ.Ο.Υ.
7. Για τα νομικά πρόσωπα συνεργατικών σχημάτων απαιτείται από κάθε εταίρο
ξεχωριστά, υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος
ή/και εξ αγχιστείας με τους υπολοίπους εταίρους.
Απαγορεύονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ι. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά περίοδο
υποβολής, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, η οποία
πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ. O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης
όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ).
1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αξιολογητές
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επιχειρηματικών σχεδίων διενεργούνται από δύο (2)
αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του
μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της
πρόσκλησης. Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια της ίδιας
περιφέρειας με την έδρα του.
Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών
Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Οι αξιολογητές που θα κληθούν να αξιολογήσουν στη δράση θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία
στην αξιολόγηση αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες γνώσεις για
τον πρόσκλησης της δράσης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου υλοποιείται.
Προβλέπεται διαδικασία / σύστημα εκπαίδευσης των επιλεγέντων αξιολογητών, διαδικασία
εξέτασης των αξιολογητών προκειμένου να επιλεγούν οι αξιολογητές εκείνοι που διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα για τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και σύστημα
επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου για τους
αξιολογητές έργου.
Για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολογητών όλο το
σχετικό υλικό.
Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Στην απόφαση
αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ότι άλλο
απαιτείται.
Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής ορίζονται και τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και
επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης.
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:
• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναλύονται στο
Κεφάλαιο Ι.1.4 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων
θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια
των δηλωθέντων στοιχείων.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών (αυτομάτως
βαθμολογούμενων από το σύστημα) και υποκειμενικών (βαθμολογούμενων από
τους αξιολογητές) κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες του τμήματος ΓΒαθμολογούμενα Κριτήρια, του παρόντος παραρτήματος.
Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε
υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα
(10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού
σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή
βαρύτητας. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00.
Η αξιολόγηση κάθε περιόδου υποβολής πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
i.

Πρώτο στάδιο αξιολόγησης:
Με το πέρας εκάστης περιόδου υποβολών, κατατάσσεται το σύνολο των
υποβεβλημένων επιχειρηματικών σχεδίων σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση τη
βαθμολογία που έχουν λάβει στα αντικειμενικά κριτήρια (αυτομάτως υπολογιζόμενα
στο Π.Σ.Κ.Ε.), σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο έντυπο υποβολής. Βάσει της ανωτέρω
κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περίοδο υποβολής,
ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και τους αιτούμενους
προϋπολογισμούς (Δημόσια Δαπάνη) των υποβληθέντων Ε.Σ., προσδιορίζεται η
βαθμολογική βάση πρόκρισης σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βαθμολογικής
βάσης πρόκρισης μειωμένης κατά 10 μονάδες προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο
αξιολόγησης (π.χ. αν η βαθμολογική βάση πρόκρισης για τα αντικειμενικά κριτήρια, με
βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, οριστεί στο 80, τότε θα προωθηθούν προς
αξιολόγηση στο δεύτερο στάδιο, όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν λάβει
βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70 σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια).
Η βαθμολογική βάση πρόκρισης θα ανακοινώνεται μαζί με την κατάταξη των
επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως προκύπτει με
το πέρας του πρώτου σταδίου αξιολόγησης.

ii.

Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης:
Τα προκριθέντα από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης επιχειρηματικά σχέδια, στη
συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δυο (2) διαφορετικούς αξιολογητές
ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής (υποκριτήρια επιλεξιμότητας on-off),
καθώς και ως προς τα υποκειμενικά κριτήρια.
Με την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου αξιολόγησης ανά περίοδο υποβολής, τα
επιχειρηματικά σχέδια κατατάσσονται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά ομάδα
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Περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, ούτως ώστε να προσδιοριστεί ο
προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν διασφαλιστεί ότι κανένα από τα επιχειρηματικά σχέδια που
δεν προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, ακόμη και αν λάμβαναν τη μέγιστη
βαθμολογία στα υποκειμενικά κριτήρια, δεν θα συγκέντρωναν συνολική βαθμολογία
μεγαλύτερη ή ίση της συνολικής βαθμολογίας του επιχειρηματικού σχεδίου που καθορίζει τη
βάση έγκρισης του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων, όπως αυτή προκύπτει κατά
το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή δύναται να
επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή εφόσον
απαιτηθεί (π.χ. σε περίπτωση αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης), τότε
επιχειρηματικά σχέδια που δεν προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, δύναται να
προωθηθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, σε περίπτωση που τα ήδη προκριθέντα
επιχειρηματικά σχέδια, δεν επαρκούν για την κάλυψη του διαθέσιμου κάθε φορά
προϋπολογισμού ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.
Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:
•
Τα επιχειρηματικά σχέδια ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές με τυχαία επιλογή
μέσω του ΠΣΚΕ.
•
Οι αξιολογητές δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, αλλά ούτε και στον
ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης.
•
Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν
ταυτίζεται με το συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα
τρόπο με το επιχειρηματικό σχέδιο.
•
Δεν επιτρέπεται αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του/των δικαιούχου/εταίρου/ων του
επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. ονοματεπώνυμο δικαιούχου/εταίρου, επωνυμία επιχείρησης
που οδηγεί απευθείας στην ταυτοποίηση του/των δικαιούχου/εταίρου/ων, τηλέφωνο,
ΑΦΜ & ΑΔΤ δικαιούχου/εταίρου/ων, e-mail, ιστοσελίδα και κάθε άλλο στοιχείο που
οδηγεί στην ταυτοποίηση του δικαιούχου/εταίρου), σε κανένα πεδίο του εντύπου
υποβολής, εκτός αυτών των πεδίων που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας
απαιτούνται ρητά προς συμπλήρωση και τα οποία θα είναι κρυφά κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης αποτελεί λόγο απόρριψης
του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.
•
Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια τα οποία ανήκουν στην
ίδια ομάδα περιφερειών με την έδρα (περιφέρεια) δραστηριοποίησής του.
•
Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
•
Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται με το Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο
αξιολογητών.
•
Σε περίπτωση που η απόκλιση της συνολικής βαθμολογίας των δύο αξιολογήσεων είναι
πάνω από 25% του άριστα, το επιχειρηματικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου, με την ίδια
διαδικασία τυχαίας επιλογής μέσω ΠΣΚΕ, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς
περαιτέρω χρήση αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες, όπου οι βαθμολογίες εμφανίζουν την
μικρότερη μεταξύ τους απόκλιση. Σε περίπτωση που κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία οι
επικρατούσες αξιολογήσεις παρουσιάζουν διαφωνία μεταξύ τους ως προς το υποκριτήριο
Α.Α.2.3 (Συνάφεια τίτλου σπουδών με δηλούμενους ΚΑΔ και Ε.Σ.), το επιχειρηματικό
σχέδιο θα προωθείται, με συγκεκριμένη αναφορά και εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ ως προς το
υποκριτήριο Α.Α.2.3, για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
•
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφωνία των δύο αξιολογητών ως προς το υποκριτήριο
Α.Α.2.3 (Συνάφεια τίτλου σπουδών με δηλούμενους ΚΑΔ και Ε.Σ.) των Τυπικών
Προϋποθέσεων Συμμετοχής, το επιχειρηματικό σχέδιο θα προωθείται για εξ ολοκλήρου
αξιολόγηση από τρίτο αξιολογητή. Επικρατούσες θα θεωρούνται οι αξιολογήσεις των
αξιολογητών εκείνων των οποίων διαπιστώνεται συμφωνία ως προς το κριτήριο Α.Α.2.3
(Συνάφεια τίτλου σπουδών με δηλούμενους ΚΑΔ και Ε.Σ.) και σε κάθε περίπτωση η
βαθμολογία τους διαμορφώνεται με το μέσο όρο αυτών.
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•

•
•

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται: α) διαφωνία μεταξύ των δύο επικρατουσών
αξιολογήσεων σε άλλες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ή/και β) αναφορά των
στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε μη επιτρεπόμενο πεδίο του επιχειρηματικού
σχεδίου, έστω από έναν αξιολογητή του επιχειρηματικού σχεδίου ή από τον εισηγητή του
επιχειρηματικού σχεδίου, το επιχειρηματικό σχέδιο θα προωθείται, με συγκεκριμένη
αναφορά και εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ ως προς τα σημεία αυτά, για γνωμοδότηση στην
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Σε καμία περίπτωση ένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν θα αξιολογείται πάνω από τρεις (3)
φορές.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικυρώνει το αποτέλεσμα των δύο επικρατουσών
αξιολογήσεων, στις οποίες διαπιστώνεται συμφωνία ως προς την πλήρωση των όρων και
των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ή/και ως προς την αναφορά στοιχείων
ταυτότητας του δικαιούχου.

Η παραπάνω διαδικασία αφορά στα επιχειρηματικά σχέδια που ολοκληρώνουν τα δύο
προαναφερθέντα στάδια αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να προβεί σε δειγματοληπτική εξέταση των επιχειρηματικών
σχεδίων που θα προωθηθούν για γνωμοδότηση σ’ αυτή, κι εφόσον έχει λάβει τις
συγκεκριμένες αναφορές και εισηγήσεις από τον ΕΦΕΠΑΕ, ως προς τα εξεταζόμενα σημεία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και οι εισηγητές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης
ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της αίτησης χρηματοδότησης, μέχρι και τη δημοσίευση του
Προσωρινού Καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων.
Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζει ότι ο εισηγητής δεν ταυτίζεται
με τον αξιολογητή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βαθμολόγησης από τους αξιολογητές, τα
επιχειρηματικά σχέδια κατατάσσονται ξεχωριστά ανά Κατηγορία Δικαιούχων με βάση τη
βαθμολογία τους, καθώς και ανά ομάδα Περιφερειών και περίοδο υποβολής και προωθούνται
με σχετική εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβαίνει σε
γνωμοδότηση κατά προτεραιότητα στις προτάσεις που βρίσκονται σε προκριθείσα σειρά
βαθμολογικής κατάταξης.
Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων καταρτίζεται από τα επιλέξιμα
επιχειρηματικά σχέδια, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο
προϋπολογισμό ανά κατηγορία δικαιούχων, ομάδα περιφερειών και περίοδο υποβολής,
αυξημένο έως και 20%.
Δύναται να μεταφερθεί προϋπολογισμός από μια κατηγορία δικαιούχων σε άλλη κατηγορία
δικαιούχων και από μία περίοδο υποβολής σε άλλη, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου Π/Υ
κατά την κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε γνωμοδότηση και για τα επιχειρηματικά
σχέδια που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης,
εφόσον συντρέχει λόγος γνωμοδότησης ως ανωτέρω. Η σχετική γνωμοδότηση καταγράφεται
στο πρακτικό της και διαβιβάζεται για την έκδοση της Απόφασης Απόρριψης από τον Ειδικό
Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό για τα
επιχειρηματικά σχέδια που ολοκλήρωσαν τα δύο στάδια αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει:
- τη βαθμολογική κατάταξη των προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων
με τον αιτούμενο και τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τους, ανά ομάδα Περιφερειών,
Κατηγορία Δικαιούχων και ανά περίοδο υλοποίησης της Δράσης.
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-

-

Τη σχετική τεκμηρίωση για τα μη επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια που συγκεντρώνουν
βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη της βαθμολογικής βάσης των προς χρηματοδότηση
επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, όπως διαμορφώνεται ανά ομάδα Περιφερειών,
Κατηγορία Δικαιούχων και ανά περίοδο υλοποίησης της Δράσης.
τη βαθμολογική κατάταξη όλων των υπολοίπων επιχειρηματικών σχεδίων, με τον
αιτούμενο και τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τους και ανά περίοδο υλοποίησης της
Δράσης.

Διαδικασία Ένταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων
Οι κατάλογοι των Επιχειρηματικών Σχεδίων που προέκυψαν με την ανωτέρω διαδικασία καθώς
και τα πρακτικά αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
στον Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ο οποίος
εκδίδει Απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων καθώς και τον κατάλογο
με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων που ολοκλήρωσαν και το
δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Στην ίδια απόφαση ορίζεται για τους δυνητικούς δικαιούχους ο
τόπος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV
της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες
παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Ο φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει
να περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος
IV της Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΦΕΠΑΕ. Η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ - συστημένη αποστολή) ή στο
παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς αποδεικνύει την
εμπρόθεσμη ή μη υποβολή.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά), ο φάκελος θα
φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
Περίοδος Υποβολής «……………………………………………………………»
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επιχειρηματικού Σχεδίου 1(1) : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
Με την εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή του φυσικού φακέλου ο δυνητικός Δικαιούχος
ενημερώνεται μέσω του ΠΣΚΕ για την παραλαβή του και αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η
διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.
Η μη προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη διαδικασία
ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης του επιχειρηματικού σχεδίου εντός της ταχθείσας
1

Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
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ημερομηνίας οδηγεί σε απόρριψη του δικαιούχου. Επίσης, σε απόρριψη (μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης) οδηγεί α) η μη
πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές εξειδικεύονται στην
υποβληθείσα ηλεκτρονικά πρόταση (π.χ. επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου, εταίροι,
εταιρικό σχήμα, ημερομηνία έναρξης επιχείρησης, κ.α.), και β) η μη υποβολή από το
δυνητικό δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ των στοιχείων/διευκρινίσεων που έχει αιτηθεί ο
ΕΦΕΠΑΕ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
ενημέρωσης του δυνητικού δικαιούχου από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Κατ΄ εξαίρεση, υπέρβαση στην ανωτέρω προθεσμία θα γίνεται δεκτή μόνο για εκείνους τους
δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών/στοιχείων για λόγους που εκφεύγουν της υπαιτιότητάς τους (π.χ. συμμετοχή
σε εξετάσεις που γίνονται περιοδικά για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, άδεια
δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος συνέρχεται περιοδικά, για ίδρυση δικηγορικής εταιρείας κ.α.).
Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται με υπεύθυνη δήλωση σχετικό υλικό τεκμηρίωσης της
σχετικής καθυστέρησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η ένταξη με ελλιπή στοιχεία.
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστωθούν
τα ακόλουθα:
✓

✓

✓

✓

Ελλείψεις δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στον υποβληθέντα
φάκελο των δικαιολογητικών και που δεν επηρεάζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των
στοιχείων της αίτησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή και επιπλέον διευκρινίσεις που
ζητούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε ήδη προσκομισθέντα δικαιολογητικά: Σ’ αυτή την
περίπτωση θα προσκομίζονται από το δικαιούχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση
χρηματοδότησης όπως π.χ. Αλλαγές επωνυμίας και νόμιμων εκπροσώπων, αλλαγές σε
επιλέξιμη νομική μορφή των δικαιούχων, αλλαγές στην τηρούμενη κατηγορία λογιστικών
βιβλίων καθώς και στο καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου, αλλαγές λόγω λανθασμένης εκ
παραδρομής αναγραφής στοιχείων ταυτοποίησης, κτλ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα
επιχειρηματικά σχέδια, τροποποιούνται απευθείας από τον ΕΦΕΠΑΕ κατά τη διαδικασία
Ελέγχου Δικαιολογητικών Ένταξης, χωρίς την παραπομπή τους στην Επιτροπή
Αξιολόγησης προς γνωμοδότηση, καθώς κρίνεται ότι δεν επηρεάζονται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας ή/και βαθμολόγησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σε περίπτωση
διαπίστωσης διαφορετικού ΑΦΜ σε σχέση με τον υποβληθέντα στην αίτηση
χρηματοδότησης ΑΦΜ του/των ωφελούμενου/εταίρου/ων, το υποβληθέν Ε.Σ. θα
παραπέμπεται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης
προς απόρριψη.
Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
αναγράφονται στο Παράρτημα V: Σ’ αυτή την περίπτωση τα επιχειρηματικά σχέδια θα
παραπέμπονται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στα βαθμολογούμενα κριτήρια: Σ’ αυτή την
περίπτωση θα γίνεται διόρθωση των βαθμολογούμενων πεδίων των επιχειρηματικών
σχεδίων από τον ΕΦΕΠΑΕ και θα παραπέμπονται για επικύρωση στην Επιτροπή
Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που από τη συγκεκριμένη διαδικασία προκύπτει
διαφοροποίηση της συνολικής βαθμολογίας των επιχειρηματικών σχεδίων, αυτά θα
παραπέμπονται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή
Αξιολόγησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των
στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών και η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦΕΠΑΕ δεν φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί.
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Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, επί ποινής απόρριψης της
υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης, η μεταβολή της ιδιότητας ως κατηγορία
ωφελούμενου και του/των φυσικού/ων προσώπου/ωφελούμενου/ων (ΑΦΜ) που
δηλώθηκε/αν κατά την υποβολή. Για παράδειγμα και ενδεικτικά, Επιχειρηματικό Σχέδιο που
υποβλήθηκε από έναν άνεργο ή μισθωτό κατά την υποβολή στην Κατηγορία Δικαιούχων Α,
δεν μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία Δικαιούχων Β, μετά από αίτημα τροποποίησης της
ιδιότητας του ωφελούμενου που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης σε
αυτοαπασχολούμενο και το αντίστροφο. Επίσης ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που
υποβλήθηκε από έναν άνεργο και έναν αυτοαπασχολούμενο στην κατηγορία Δικαιούχων Α,
δεν μπορεί να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία Δικαιούχων Α, από δύο ανέργους.
Επιτρέπονται διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των εταίρων ενός δυνητικού δικαιούχου, μόνο
στην περίπτωση συνεργατικών/εταιρικών σχημάτων και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, και υπό
την αίρεση ότι ο εταίρος που αντικαθιστά έχει την ίδια ιδιότητα (κατηγορία ωφελούμενου) με
τον εταίρο που αντικαθίσταται (άνεργος, μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος) καθώς και την
ίδια ειδικότητα. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΕΦΕΠΑΕ θα κρίνει τη
βασιμότητα των λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται κάθε εταίρος/δυνητικός δικαιούχος
κατά περίπτωση και θα εισηγείται ανάλογα στην Επιτροπή Αξιολόγησης την αναβαθμολόγηση
ή μη των κριτηρίων αξιολόγησης της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τα αξιολογούμενα
χαρακτηριστικά του νεοεισελθέντος εταίρου. Εάν, σύμφωνα με τη νέα βαθμολόγηση και
κατάταξη, η βαθμολογία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι χαμηλότερη του
κατώτατου ορίου ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη συγκεκριμένη ομάδα περιφερειών και
κατηγορία δικαιούχων ανά περίοδο υποβολής, το Ε.Σ. θα παραπέμπεται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης προς απόρριψη.
Δε γίνονται αποδεκτά, επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης,
αιτήματα τροποποίησης εταιρικής σύνθεσης που οδηγούν σε μεταβολή του αριθμού των
εταίρων της δυνητικά εντασσόμενης Πράξης σε σχέση με τον αριθμό των εταίρων που
συμμετείχαν στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (π.χ. δε γίνεται αποδεκτό αίτημα
δύο ωφελούμενων / εταίρων ανέργων που υπέβαλαν από κοινού αίτηση χρηματοδότησης για
την ίδρυση νέας εταιρείας, για την ένταξη στο πλαίσιο της ίδιας αίτησης, μόνο του ενός
εταίρου ως ατομική επιχείρηση).
Ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει τμηματικά (κατά παρτίδες) για εκείνα τα επιχειρηματικά σχέδια που
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα
υπαγωγής, τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία με τη σειρά της:
➢

➢

➢

➢

Επικυρώνει την τελική βαθμολογία και οριστικοποιεί το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, που αφορά στα εξής:
- στα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου
- στο βαθμό του κάθε αξιολογητή και στην τελικά διαμορφούμενη συνολική
βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου
- στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε επιχορηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο
και την αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων κάθε τμήματος (παρτίδας) και
αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ την εισήγησή της για την έκδοση της σχετικής
απόφασης ένταξης.
Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διαβιβάζει με τη σειρά της το πρακτικό που αφορά στο κάθε τμήμα
(παρτίδα) στον Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου
Συνοχής, ο οποίος εκδίδει Απόφαση Ένταξης, με την οποία οριστικοποιούνται ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση για κάθε
επιχορηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο.
Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν και της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογητικών συντάσσει
πρακτικό/πρακτικά, που περιλαμβάνει/νουν τα επιχειρηματικά σχέδια που κρίθηκαν
μη επιλέξιμα, είτε κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών ή σε προγενέστερα
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στάδια, τη σχετική τεκμηρίωση απόρριψης, και τον αιτούμενο προϋπολογισμό του
κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
Το πρακτικό/τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζεται/διαβιβάζονται από την ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ο
οποίος εκδίδει Απόφαση Απόρριψης των μη επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων με τη σχετική
τεκμηρίωση. Οι ανωτέρω Αποφάσεις Απόρριψης δύναται να εκδίδονται τμηματικά. Στην ίδια ή
σε διαφορετική απόφαση δημοσιεύεται η βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών
σχεδίων, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση για κάθε
επιχορηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ για τα μη επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια
αναγράφεται ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την θετική απάντηση
στο σύνολο των κριτηρίων.
Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)
Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:
Α.Α.1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα
υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1) και
Α.Α.2. Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλύονται
παρακάτω με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση (κριτήριο Α2).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Α (Νέες Επιχειρήσεις)
Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες αιτήσεις καλύπτουν και τα ακόλουθα υποκριτήρια
επιλεξιμότητας ανά κατηγορία ωφελούμενων (ON/OFF):
1. Ωφελούμενοι με την ιδιότητα του Ανέργου ή Μισθωτού
Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ιδιότητα ανέργου ή μισθωτού κατά την υποβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου
Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίου από Σχολές
Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το
Α.Α.2.2 Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και από
μουσικά εκπαιδευτήρια αναγνωρισμένα από το Κράτος
μετά την 1/1/1995 - πρώτο πτυχίο
Συνάφεια του συνόλου των δηλούμενων ΚΑΔ του
επιχειρηματικού σχεδίου με τον τίτλο σπουδών (πτυχίου
Α.Α.2.3
ή/και μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος) και
με το περιγραφόμενο επιχειρηματικό σχέδιο
Α.Α.2.1

Α.Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης
Α.Α.2.5 Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια
Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την
ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του
Α.Α.2.6 εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε
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επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό
σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα
πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι
και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη
παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να
φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦΕΠΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει
απενταχθεί
και
δεν
έχει
χρηματοδοτηθεί
από
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη
Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση
απένταξής του
Μη συμμετοχή με την ιδιότητα του εταίρου/μέτοχου και
μη άσκηση κυριαρχικής επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Α.Α.2.7 Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της
αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο
συγκεκριμένο περιορισμό
Μη ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης και μη διακοπή της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί
Α.Α.2.8
επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Μη αναφορά στοιχείων ταυτότητας δικαιούχου/εταίρου σε
οποιοδήποτε πεδίο του εντύπου υποβολής, εκτός αυτών
A.A.2.9
των πεδίων που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας
απαιτούνται ρητά προς συμπλήρωση.
2. Ωφελούμενοι με την ιδιότητα του Αυτοαπασχολούμενου
Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α)Έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής
επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995
(Ημερομηνία
έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου.
Β) Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της
αίτησης
χρηματοδότησης
να
δραστηριοποιούνται
Α.Α.2.1 συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν
τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους
(τίτλο σπουδών) ΚΑΔ
Γ) Δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δε λαμβάνουν
σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίου από Σχολές
Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το
Α.Α.2.2 Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και από
μουσικά εκπαιδευτήρια αναγνωρισμένα από το Κράτος
μετά την 1/1/1995 - πρώτο πτυχίο
Συνάφεια του συνόλου των δηλούμενων ΚΑΔ του
επιχειρηματικού σχεδίου με τον τίτλο σπουδών (πτυχίου
Α.Α.2.3
ή/και μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος) και
με το περιγραφόμενο επιχειρηματικό σχέδιο
Α.Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της επιχείρησης
Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και στα
κριτήρια περί του μέγιστου ύψους του μέσου όρου των
Α.Α.2.5
συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα
Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την
ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε
επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό
σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα
πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι
και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη
παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από
Α.Α.2.6
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να
φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦΕΠΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει
απενταχθεί
και
δεν
έχει
χρηματοδοτηθεί
από
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη
Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση
απένταξής του
Μη συμμετοχή με την ιδιότητα του εταίρου/μέτοχου και
μη άσκηση κυριαρχικής επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Α.Α.2.7
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της
αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο
συγκεκριμένο περιορισμό
Επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική
εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης,
Α.Α.2.8 χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως την λήξη
της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Μη αναφορά στοιχείων ταυτότητας δικαιούχου/εταίρου σε
οποιοδήποτε πεδίο του εντύπου υποβολής, εκτός αυτών
Α.Α.2.9
των πεδίων που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας
απαιτούνται ρητά προς συμπλήρωση.
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες
επιλεξιμότητας (ON/OFF):

αιτήσεις καλύπτουν και τα ακόλουθα υποκριτήρια

Ωφελούμενοι με την ιδιότητα του Αυτοαπασχολούμενου
Α/Α

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α)Έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής
επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995
(Ημερομηνία
έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου.
Β) Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της
αίτησης
χρηματοδότησης
να
δραστηριοποιούνται
Α.Α.2.1 συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν
τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους
(τίτλο σπουδών) ΚΑΔ
Γ) Δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δε λαμβάνουν
σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου
Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίου από Σχολές
Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το
Α.Α.2.2 Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και από
μουσικά εκπαιδευτήρια αναγνωρισμένα από το Κράτος
μετά την 1/1/1995 - πρώτο πτυχίο
Συνάφεια του συνόλου των δηλούμενων ΚΑΔ του
επιχειρηματικού σχεδίου με τον τίτλο σπουδών (πτυχίου
Α.Α.2.3
ή/και μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος) και
με το περιγραφόμενο επιχειρηματικό σχέδιο
Α.Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της επιχείρησης
Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και στα
κριτήρια περί του μέγιστου ύψους του μέσου όρου των
Α.Α.2.5
συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα
Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την
ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε
επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό
σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα
πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι
Α.Α.2.6
και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και έγγραφη
παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από
άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να
φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦΕΠΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει
απενταχθεί
και
δεν
έχει
χρηματοδοτηθεί
από
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη
Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση
απένταξής του
Μη συμμετοχή με την ιδιότητα του εταίρου/μέτοχου και
μη άσκηση κυριαρχικής επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Α.Α.2.7
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της
αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο
συγκεκριμένο περιορισμό
Επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική
εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης,
Α.Α.2.8 χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως την λήξη
της περιόδου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Μη αναφορά στοιχείων ταυτότητας δικαιούχου/εταίρου σε
οποιοδήποτε πεδίο του εντύπου υποβολής, εκτός αυτών
Α.Α.2.9
των πεδίων που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας
απαιτούνται ρητά προς συμπλήρωση.

Στην περίπτωση ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (Άνεργων, Μισθωτών ή/και
Αυτοαπασχολούμενων) εξετάζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις για κάθε εταίρο ξεχωριστά
και επιπλέον το κάτωθι:
Α/Α
Α.Α.2.10

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μη ύπαρξη συζυγικής ή συγγενικής σχέσης Α΄ και Β΄
βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μεταξύ των
εταίρων, κατά την υποβολή του επιχειρηματικού
σχεδίου.

Το υποκριτήριο Α.Α.2.3 και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων εξετάζεται βάσει ενός εκ των
δηλωθέντων τίτλων σπουδών, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοχος άνω του ενός
τίτλου σπουδών.
Η ορθότητα των στοιχείων που αφορούν στα υποκριτήρια επιλεξιμότητας του ως άνω πίνακα,
θα επιβεβαιωθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦΕΠΑΕ κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
ένταξης.
Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων/ωφελουμένων που έχουν
ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, καθώς και ως προς τη συμμετοχή σε
περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις
εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο
στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και
ελέγχου της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά
την ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Τονίζεται ότι η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε
συμπληρωματικό έγγραφο σχετικό με το επιχειρηματικό σχέδιο πέραν αυτών που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
Β1. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την
πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων (κριτήριο Β1).
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως
προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.
Β2. Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές
ενισχύσεις (κριτήριο Β2).
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες
που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της απόφασης ένταξης
και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.
Β3. Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς
και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, (Κριτήριο Β3).
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και
να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα
τα ανωτέρω.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Α (Νέες Επιχειρήσεις)
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Συντελεστής βαρύτητας: 40%)
α/α

Κριτήριο

Σχετική
βαρύτητα

Περιγραφή

• 5.500 < ατομικό εισόδημα <= 22.000:
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται από τον τύπο
((22.000-Χ)/16.500)*10

Εξετάζεται το ατομικό εισόδημα του εταίρου ή εταίρων
στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν υποβάλουν
κοινή με άλλους Φορολογική Δήλωση.
Α1.

Ατομικό
Εισόδημα2

(Αντικειμενικό
κριτήριο)

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021

Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του εισοδήματος
επιβολής εισφοράς (όπως απεικονίζεται στον πίνακα
Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου/Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
22.000 €.
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Βαθμολόγηση

100%

Όπου Χ = μέσος όρος του ατομικού εισοδήματος
επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014
& 2013.
• ατομικό εισόδημα <= 5.500: 10 βαθμοί

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος»

• 15.000 < οικογενειακό εισόδημα <= 35.000
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται από τον
τύπο ((35.000-Χ)/20.000)*10

Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα του εταίρου ή εταίρων
στην περίπτωση οι συμμετέχοντες υποβάλουν κοινή με
άλλους Φορολογική Δήλωση.
Α1.

Οικογενειακό
Εισόδημα1

(Αντικειμενικό
κριτήριο)

Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του εισοδήματος
επιβολής εισφοράς (όπως απεικονίζεται στον πίνακα
Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου/Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
35.000 €.

100%

Όπου Χ = μέσος όρος του οικογενειακού
εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά
έτη 2015, 2014 & 2013.
• οικογενειακό εισόδημα <=15.000: 10 βαθμοί

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ (Ε.Σ.) (Συντελεστής βαρύτητας: 45%)
α/α

Κριτήριο

Σχετική
βαρύτητα

Περιγραφή

Βαθμολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελουμένων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία
του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την συμπερίληψη ή όχι του αιτούντος στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος, θα λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση
όπως προκύπτει από το τελευταίο διαθέσιμο φορολογικό έντυπο (Ε1 του φορολογικού έτους 2015) και όχι η ισχύουσα οικογενειακή κατάσταση κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης. Επιπλέον για τον υπολογισμό του μέσου όρου του εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης εντός των φορολογικών ετών 2013, 2014 &
2015 και αυτή απεικονίζεται αναλόγως στα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα, τότε μοναδικό κριτήριο κατάταξης στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα θα αποτελεί το πλέον πρόσφατο φορολογικό
έντυπο (Ε1 του 2015) και για τα φορολογικά έτη 2014 & 2013 θα συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ποσά, ανάλογα με την απεικονιζόμενη στα συγκεκριμένα φορολογικά έντυπα οικογενειακή
κατάσταση. (Για παράδειγμα, αιτών που εμφανίζεται ως έγγαμος / Μ.Σ.Σ. στο Ε1 του 2015, θα συμπληρώσει στο πεδίο για το 2015, το οικογενειακό εισόδημα -Υπόχρεου και Συζύγου / Μ.Σ.Σ. - ενώ
αν για το 2013 και το 2014 ήταν άγαμος, θα συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία τα αντίστοιχα ποσά του ατομικού του εισοδήματος, ώστε να εξαχθεί ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής
εισφοράς των ετών 2013, 2014 & 2015 που θα βαθμολογηθεί με τον τύπο του οικογενειακού εισοδήματος). Τέλος, τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα,
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί
δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη
συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
2 Διευκρινίζεται ότι, τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο
συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
1
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Β1.

Σαφήνεια και
πληρότητα του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου

(Υποκειμενικό
Κριτήριο)

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Παραγόμενα
Προϊόντα /Υπηρεσίες – Αγορά Στόχος. Εξετάζεται και
αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής
του επιχειρηματικού σχεδίου

20%

B2.

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

Επισημαίνεται
ότι
στον
υπολογισμό
του
διαστήματος
ανεργίας,
ως
καταληκτική
ημερομηνία υπολογισμού του, λαμβάνεται υπόψη
η
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά
περίοδο υποβολής, ανεξαρτήτως του χρόνου
υποβολής κάθε μεμονωμένου επιχειρηματικού
σχεδίου.

Μισθωτοί κατά την υποβολή:
Εξετάζεται η συνάφεια της θέσης απασχόλησης κατά την
υποβολή με τον/τους τίτλο/τίτλους σπουδών στην
περίπτωση του μισθωτού δυνητικού δικαιούχου /
εταίρου. Η ύπαρξη ετεροαπασχόλησης (απασχόληση
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σε θέση
μη συναφή με τον τον/τους τίτλο/τίτλους σπουδών του
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021

Πολύ Καλή: 8 έως 10 βαθμοί

•

Καλή: 5 έως 7 βαθμοί

•

Ανεπαρκής: 0 έως 4 βαθμοί

(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερο εύρος τιμών από
τον Αξιολογητή δηλαδή όλη η κλίμακα - από 1 έως 10 - και όχι
προκαθορισμένες τιμές)
Άνεργοι κατά την υποβολή:
Εξετάζεται η χρονική διάρκεια ανεργίας στην περίπτωση
του ανέργου δυνητικού δικαιούχου / εταίρου. Ανεργία
μεγαλύτερη/ίση του 1 έτους πριμοδοτείται με 10
βαθμούς, ενώ ανεργία μικρότερη του ενός (1) έτους
βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο ανεργίας.

Διάρκεια
Ανεργίας
/ Συνάφεια
Απασχόλησης με
τίτλο σπουδών

•
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Άνεργοι κατά την υποβολή:
•

Ανεργία >=1 έτος: 10 βαθμοί

•

Ανεργία <1 έτος: Χ/12*10 βαθμοί
όπου Χ: μήνες ανεργίας

35%

Μισθωτοί κατά την υποβολή:
•

Απασχόληση σε θέση μη συναφή με τον/τους
τίτλο/τίτλους σπουδών: 10 βαθμοί

•

Απασχόληση σε θέση συναφή με τον/τους
τίτλο/τίτλους σπουδών: 0 βαθμοί
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εταίρου/δικαιούχου) βαθμολογείται με 10 βαθμούς.
Αντιθέτως η απασχόληση του υποβάλλοντος με την
ιδιότητα του μισθωτού σε θέση συναφή με τον/τους
τίτλο/τίτλους σπουδών του, βαθμολογείται με 0
βαθμούς. Για την βαθμολόγηση του συγκεκριμένου

Σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη Κατηγορία Δικαιούχων
(Α), για τη δημιουργία εταιρικού σχήματος συμμετέχει/ουν και
αυτοαπασχολούμενος/οι, τότε για τη βαθμολόγηση του
συγκεκριμένου
υποκριτηρίου
λαμβάνεται
υπόψη
και
βαθμολογείται μόνο η διάρκεια ανεργίας / συνάφεια
απασχόλησης του/των συμμετέχοντος/ων εταίρου/ων με την
ιδιότητα του ανέργου και του μισθωτού.

κριτηρίου, εκτός της τεκμηρίωσης που θα παρέχει ο
αιτών, θα συνυπολογίζονται από τον αξιολογητή ποιοτικά
στοιχεία απασχόλησης, όπως το καθεστώς απασχόλησης
(Πλήρης/Μερική/Εποχιακή) καθώς και το ύψος της μικτής
μηνιαίας αμοιβής κατά την υποβολή, τα οποία θα
δηλώνονται στο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής.
Σε περίπτωση συνεργασιών ανεξάρτητα από την
κατηγορία των ωφελουμένων (άνεργοι ή μισθωτοί), η
βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
- συνεργασία δύο φυσικών προσώπων όταν ένας εκ των
δύο λαμβάνει βαθμολογία 10, τότε το επιχειρηματικό
σχέδιο λαμβάνει βαθμολογία 10.
- συνεργασία περισσότερων των 2 φυσικών προσώπων
όταν οι περισσότεροι λαμβάνουν βαθμολογία 10, τότε το
επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνει βαθμολογία 10.
- σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υπολογίζεται ο μέσος
όρος των βαθμολογιών των συμμετεχόντων στο
συνεργατικό σχήμα

B3.

Δημιουργία
Εταιρικού
Σχήματος

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

•
Εξετάζεται η δημιουργία ή μη εταιρικού σχήματος

45%

•

Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος:
10 βαθμοί
Απουσία Εταιρικού Σχήματος:
0 βαθμοί

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συντελεστής βαρύτητας: 15%)
α/α

Κριτήριο

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021

Σχετική

Περιγραφή
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βαρύτητα

Γ1.

Μέσος όρος του
κατά κεφαλή ΑΕΠ
του Νομού
υποβολής

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Νομό υποβολής
(Περιφερειακή ενότητα για την Αττική) για την τριετία
2012, 2013 και 2014.
Διευκρινίζεται ότι για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου
κριτήριου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα διεύθυνση
υλοποίησης (έδρα) του επιχειρηματικού σχεδίου (σε
επίπεδο Νομού/ Περιφερειακής ενότητας για την Αττική)

•
•
100%
•

Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας <= 15.000€: 10 βαθμοί
Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας >15.000€ & <=25.000€: 9 βαθμοί
Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας >25.000€: 8 βαθμοί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ /ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Συντελεστής βαρύτητας: 40%)
Σχετική
α/α
Κριτήριο
Περιγραφή
Βαθμολόγηση
βαρύτητα
Εξετάζεται
το
ατομικό
εισόδημα
του
ατομικού
• 5.500 < ατομικό εισόδημα <= 22.000:
επιχειρηματία/εταίρου
στην
περίπτωση
που
οι
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται από τον τύπο
συμμετέχοντες δεν υποβάλουν κοινή με άλλους
((22.000-Χ)/16.500)*10
Φορολογική Δήλωση.
Ατομικό
Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
Όπου Χ = μέσος όρος του ατομικού εισοδήματος
Εισόδημα2
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του εισοδήματος
επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014
Α1.
100%
(Αντικειμενικό
επιβολής εισφοράς (όπως απεικονίζεται στον πίνακα
& 2013.

Κριτήριο)

Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου/Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
22.000 €.

• ατομικό εισόδημα <= 5.500: 10 βαθμοί

Διευκρινίζεται ότι, τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο
συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
2
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Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα του ατομικού
επιχειρηματία/εταίρου
στην
περίπτωση
που
οι
συμμετέχοντες υποβάλουν κοινή με άλλους Φορολογική
Δήλωση.
Α1.

Οικογενειακό
Εισόδημα3

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του εισοδήματος
επιβολής εισφοράς (όπως απεικονίζεται στον πίνακα
Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου/Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
35.000€.

• 15.000 < οικογενειακό εισόδημα <= 35.000
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα υπολογίζεται από τον
τύπο ((35.000-Χ)/20.000)*10

100%

Όπου Χ = μέσος όρος του οικογενειακού
εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά
έτη 2015, 2014 & 2013.
• οικογενειακό εισόδημα <=15.000: 10 βαθμοί

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ (Ε.Σ.) (Συντελεστής βαρύτητας: 45%)
α/α

Κριτήριο

Σχετική
βαρύτητα

Περιγραφή

Βαθμολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 των ωφελουμένων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία
του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την συμπερίληψη ή όχι του αιτούντος στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος, θα λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση
όπως προκύπτει από το τελευταίο διαθέσιμο φορολογικό έντυπο (Ε1 του φορολογικού έτους 2015) και όχι η ισχύουσα οικογενειακή κατάσταση κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης. Επιπλέον για τον υπολογισμό του μέσου όρου του εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης εντός των φορολογικών ετών 2013, 2014 &
2015 και αυτή απεικονίζεται αναλόγως στα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα, τότε μοναδικό κριτήριο κατάταξης στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα θα αποτελεί το πλέον πρόσφατο φορολογικό
έντυπο (Ε1 του 2015) και για τα φορολογικά έτη 2014 & 2013 θα συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ποσά, ανάλογα με την απεικονιζόμενη στα συγκεκριμένα φορολογικά έντυπα οικογενειακή
κατάσταση. (Για παράδειγμα, αιτών που εμφανίζεται ως έγγαμος / Μ.Σ.Σ. στο Ε1 του 2015, θα συμπληρώσει στο πεδίο για το 2015, το οικογενειακό εισόδημα -Υπόχρεου και Συζύγου / Μ.Σ.Σ. - ενώ
αν για το 2013 και το 2014 ήταν άγαμος, θα συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία τα αντίστοιχα ποσά του ατομικού του εισοδήματος, ώστε να εξαχθεί ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής
εισφοράς των ετών 2013, 2014 & 2015 που θα βαθμολογηθεί με τον τύπο του οικογενειακού εισοδήματος). Τέλος, τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα,
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι/δυνητικοί
δικαιούχοι ή μέλη των οικογένειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που αυτά έχουν ήδη
συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς.
3
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Β1.

Σαφήνεια και
πληρότητα του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου

(Υποκειμενικό
Κριτήριο)

Διάρκεια έναρξης
επιχείρησης
B2.

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Παραγόμενα
Προϊόντα /Υπηρεσίες – Αγορά Στόχος. Εξετάζεται και
αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής
του επιχειρηματικού σχεδίου

20%

•

Πολύ Καλή: 8 έως 10 βαθμοί

•

Καλή: 5 έως 7 βαθμοί

•

Ανεπαρκής: 0 έως 4 βαθμοί

(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερο εύρος τιμών από
τον Αξιολογητή δηλαδή όλη η κλίμακα - από 1 έως 10 - και όχι
προκαθορισμένες τιμές)

Εξετάζεται η ημερομηνία έναρξης (πρώτης) της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίπτωση του
αυτοαπασχολούμενου.
Σε περίπτωση συνεργασιών, σε όλες τις περιπτώσεις
υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των
συμμετεχόντων στο συνεργατικό σχήμα.
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•

Πρώτη έναρξη ατομικής επιχείρησης από την
1.1.2011 και έως και την 31.12.2016, καθώς και
συνεχόμενη λειτουργία της επιχείρησης από την
ημερομηνία έναρξης και μετά: 10 βαθμοί

•

Πρώτη έναρξη ατομικής επιχείρησης από την
1.1.2006 και έως και την 31.12.2010, καθώς και
συνεχόμενη λειτουργία της επιχείρησης από την
ημερομηνία έναρξης και μετά: 4 βαθμοί

•

Πρώτη έναρξη ατομικής επιχείρησης από την
1.1.2017 και έως και την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου, καθώς και
συνεχόμενη λειτουργία έκτοτε: 4 βαθμοί

•

Πρώτη έναρξη ατομικής επιχείρησης από την
1.1.1995 και έως και την 31.12.2005, καθώς και
συνεχόμενη λειτουργία από την 1/1/2006 και μετά:
2 βαθμοί

70%

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
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B3.

Δημιουργία
Εταιρικού
Σχήματος

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

•
Εξετάζεται η δημιουργία ή μη εταιρικού σχήματος

10%

Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος:
10 βαθμοί
Απουσία Εταιρικού Σχήματος:
0 βαθμοί

•

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συντελεστής βαρύτητας: 15%)
α/α

Γ1.

Μέσος όρος του
κατά κεφαλή ΑΕΠ
του Νομού
υποβολής

(Αντικειμενικό
Κριτήριο)

Σχετική
βαρύτητα

Περιγραφή

Κριτήριο

Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Νομό υποβολής
(Περιφερειακή ενότητα για την Αττική) για την τριετία
2012, 2013 και 2014.
Διευκρινίζεται ότι για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου
κριτήριου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα διεύθυνση
υλοποίησης (έδρα) του επιχειρηματικού σχεδίου (σε
επίπεδο Νομού/ Περιφερειακής ενότητας για την Αττική)

Βαθμολόγηση
•
•

100%
•

Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας <= 15.000€: 10 βαθμοί
Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας >15.000€ & <=25.000€: 9 βαθμοί
Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ
τριετίας >25.000€: 8 βαθμοί

Όλες οι προτάσεις, που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία από πενήντα (50,0) και άνω, είναι κατ’
αρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
1. Βαθμολογία κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Α (Νέες Επιχειρήσεις)
Βαθμολογία κριτηρίου Α =(Α1)*10
Βαθμολογία κριτηρίου Β ={(Β1*20%)+(Β2*35%)+(Β3*45%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Γ =(Γ1)*10
Συνολική Βαθμολογία = Βαθμολογία κριτηρίου Α* 40% + Βαθμολογία κριτηρίου Β* 45% + Βαθμολογία κριτηρίου Γ*15%

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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2. Βαθμολογία κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
Βαθμολογία κριτηρίου Α =(Α1)*10
Βαθμολογία κριτηρίου Β ={(Β1*20%)+(Β2*70%)+(Β3*10%)}*10
Βαθμολογία κριτηρίου Γ =(Γ1)*10
Συνολική Βαθμολογία = Βαθμολογία κριτηρίου Α* 40% + Βαθμολογία κριτηρίου Β* 45% + Βαθμολογία κριτηρίου Γ*15%
Σε περίπτωση δημιουργίας εταιρικού σχήματος η βαθμολογία του κριτηρίου A θα προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο της βαθμολογίας των
εταίρων.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών (τιμολόγια, Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο
χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr ή τίτλος κτήσης ακινήτου και
πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, λογαριασμοί - παροχές τρίτων,
κ.α.)
Παραστατικά διακίνησης, όπου αυτά απαιτούνται
Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές αποδείξεις, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού
τραπέζης, τραπεζικά καταθετήρια, κινήσεις web-banking, φωτοτυπίες του σώματος των
επιταγών, κ.α.) όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης
Δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση του IBAN του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του
προμηθευτή / παρόχου, σε περίπτωση χρήσης Escrow Account (ενδεικτικά: Πρώτη σελίδα
εταιρικού βιβλιαρίου, εκτυπωτικό e-banking, κτλ.). Σε περίπτωση που πρόκειται για
προμηθευτή του εξωτερικού απαιτείται και αντίστοιχο δικαιολογητικό για τον κωδικό BIC της
τράπεζας εξωτερικού.
Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία
θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε
άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα
Λοιπά συνοδευτικά έγγραφα απαιτούμενα κατά περίπτωση
Εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet
Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας
Η άδεια λειτουργίας – όπου αυτή απαιτείται - πρέπει να προσκομιστεί κατά την τελική
πιστοποίηση δαπανών και πριν την τελευταία εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Σε
περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι διαθέσιμη η εν
ισχύ άδεια λειτουργίας, το έργο παραλαμβάνεται με την προσκόμιση, κατ’ ελάχιστον, της
υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας.
Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί από τoν δικαιούχο στον ΕΦ
το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου .
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται βεβαίωση μη
αναγκαιότητας ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση απαλλάσσεται
από την υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας.
Απογραφικό Δελτίο εξόδου του/των δικαιούχων της Πράξης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την τελική πιστοποίηση της Πράξης

•

Απογραφικό Δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII
της παρούσας πρόσκλησης, που θα προσκομίζεται άπαξ κατά την πρώτη πιστοποίηση των
σχετικών δαπανών (για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο ξεχωριστά)

•

Κατά την πρώτη πιστοποίηση δαπανών/πρώτη εκταμίευση της δημόσιας δαπάνης, θα
προσκομιστούν δικαιολογητικά μη ένταξης σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομιστούν:
✓

έγγραφη παραίτηση από αίτηση χρηματοδότησής σε άλλο Ε.Π., με σφραγίδα
γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ,
εφόσον αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

Ή/KAI
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημ. Έκδοσης: 21.09.2021
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✓

Υ/Δ περί μη ένταξης σε άλλο Ε.Π., από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης ένταξης στην παρούσα
δράση.

Κατά την υποβολή του αιτήματος για την τελική πιστοποίηση δαπανών/αποπληρωμή της
δημόσιας δαπάνης, θα προσκομιστούν επιπλέον τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
όπως αυτά θα ζητηθούν από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση δαπανών φορέα (π.χ. φορολογικά
έντυπα), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος ή οι εταίροι του δικαιούχου του
επιχειρηματικού σχεδίου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου , όπως
αυτή ορίζεται στο κύριο σώμα της αναλυτικής πρόσκλησης.
α) δεν συμμετείχαν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις και β) δεν είχαν
σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λάμβαναν σύνταξη γήρατος.
Όλα τα παραστατικά δαπανών προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα προκειμένου να παραμείνουν
στον φάκελο της Πράξης.
Ειδικότερα:
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
•

•

•
•

Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο
www.gsis.gr, εν ισχύ ή τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας
περιουσιακής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι προκειμένου να
δηλωθούν δαπάνες που αφορούν στο ενοίκιο, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση
μίσθωσης. Η μίσθωση θα πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το
οποίο διέπει και τη διάρκειά της.
Σε περίπτωση λήξης μισθωτηρίων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το Νόμο
4242/2014 και το άρθρο 5 στο Προεδρικό Διάταγμα 34/1995 Περί Εμπορικών Μισθώσεων
πριν την ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιούνται οι
δαπάνες ενοικίου, εφόσον υποβληθεί Υ/Δ του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και
εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο που έχει λήξη το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι
εξακολουθεί και στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση
Παραστατικά εξόφλησης ενοικίου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η
μη ύπαρξη συγγένειας μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας με τους εταίρους
και με τον/τους εκμισθωτή/ές (φυσικά πρόσωπα και εταίρους/μετόχους σε περίπτωση που ο
εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
•
•

•

Παραστατικό Τιμολόγησης/ Έντυπο λογαριασμού καθώς και ανάλυσή του, ο οποίος θα πρέπει
να έχει εκδοθεί στην επωνυμία της επιχείρησης (περιλαμβάνει δαπάνες ηλεκτρισμού, κινητής
και σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης)
Αναλυτικός λογαριασμός κοινοχρήστων, με ανάλυση για τη δαπάνη θέρμανσης ή τα σχετικά
με την προμήθεια πετρελαίου παραστατικά τιμολόγησης (τιμολόγια αγοράς στην επωνυμία
της επιχείρησης και δελτία αποστολής αν υπάρχουν) και εξόφλησης, σε περίπτωση που το
επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνη θέρμανσης
Εξοφλητικά των ως άνω λογαριασμών, για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει εμφανώς η
εξόφληση των ανωτέρω δαπανών

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ κ.α
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
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•
•
•
•

Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου / Συμβάσεις, όπου αυτά απαιτούνται, θεωρημένα από
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το ισχύον σε κάθε περίπτωση φορολογικό πλαίσιο
Παραστατικά τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης
Σε περίπτωση δαπανών επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών
δικαιολογητικών, όπως η βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος/πιστοποιητικό
απόκτησης γνώσεων και το παρουσιολόγιο καταρτιζομένου/ων.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
•
•
•
•
•

Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου / Συμβάσεις, όπου αυτά απαιτούνται, θεωρημένα από
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το ισχύον σε κάθε περίπτωση φορολογικό πλαίσιο
Παραστατικά τιμολόγησης
Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης
Σε περίπτωση συμμετοχής σε έκθεση, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο
φορέα διοργάνωσης της έκθεσης ή/και βιβλίο συμμετεχόντων
Παραδοτέα ενεργειών προβολής, π.χ. εταιρικές κάρτες, φωτοαντίγραφο διαφήμισης σε
έντυπα, εκτύπωση διαφήμισης σε ηλεκτρονικά μέσα, κλπ

4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•

•
•
•
•
•
•

Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραμμένο από το λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο
της επιχείρησης με τις διενεργηθείσες εγγραφές/αποσβέσεις παγίων για το χρονικό
διάστημα επιλεξιμότητας του έργου και τη λογιστική εγγραφή τους, τα οποία δεν έχουν
επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα.
Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι αποσβέσεις
Παραστατικά τιμολόγησης (για την περίπτωση της χρηματοδοτικής/χρηματοοικονομικής
μίσθωσης εξοπλισμού)
Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης (για την περίπτωση της
χρηματοδοτικής/χρηματοοικονομικής μίσθωσης εξοπλισμού)
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο του πάγιου εξοπλισμού (μόνο
για την περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού)
Συμφωνητικό μίσθωσης εξοπλισμού σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού
(finance lease)
Παραστατικά διακίνησης, όπου αυτά απαιτούνται

5. ΑΓΟΡΑ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
•

•
•
•
•
•
•

Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραμμένο από το λογιστή ή το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης με τις διενεργηθείσες εγγραφές παγίων για το χρονικό
διάστημα επιλεξιμότητας του έργου και τη λογιστική εγγραφή τους και τα οποία δεν έχουν
επιχορηγηθεί από κανένα πρόγραμμα
Παραστατικά τιμολόγησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από
το εξωτερικό, δύναται να γίνει αποδεκτό σε ενδιάμεση επαλήθευση το Proforma Invoice
(προτιμολόγιο).
Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο του πάγιου εξοπλισμού
Συμφωνητικό μίσθωσης εξοπλισμού σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης
εξοπλισμού (finance leasing)
Βεβαίωση έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από την αρμόδια Αρχή
Παραστατικά διακίνησης, όπου αυτά απαιτούνται
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6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
•
•
•

Παραστατικά τιμολόγησης
Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης
Παραστατικά διακίνησης, όπου αυτά απαιτούνται

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ/ΕΤΑΙΡΩΝ)
•
•

Ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Παραστατικά εξόφλησης αυτών

Ισοδύναμα η πιστοποίηση της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών δύναται να διενεργηθεί με
την προσκόμιση:
• σχετικής βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή
• εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ με το Ιστορικό Εισφορών και τις
Εξοφλήσεις Απαιτήσεων Εισφορών για κάθε ένα από τους αιτούμενους μήνες του
επιχειρηματικού σχεδίου.

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν άπαξ κατά την
πρώτη πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης (για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο ξεχωριστά).
• Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/της νεοπροσλαμβανόμενου/ης της Δράσης ή
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου.
• Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
• Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
• Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα
VII της παρούσας πρόσκλησης.
• Αποδεικτικό ενημέρωσης του νεοπροσλαμβανόμενου περί συγχρηματοδότησης του
μισθολογικού του κόστους από το ΕΚΤ
• Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη σχετικά με τα στοιχεία υπολογισμού και καταβολής
μισθολογικού κόστους
• Μηνιαίες συγκεντρωτικές μισθοδοτικές καταστάσεις σφραγισμένες και υπογεγραμμένες
από το λογιστή ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, για το διάστημα κατά το
οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης, από τις οποίες θα προκύπτουν οι μικτές
αποδοχές, ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις, λοιπές κρατήσεις, καθαρό πληρωτέο
ποσό και μέρες εργασίας/ασφάλισης
• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού/extrait από το οποίο θα προκύπτουν οι καταβολές της
μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου
• Πίνακας των υποβεβλημένων ΑΠΔ (κινήσεις τρεχουσών εισφορών από ηλεκτρονική
πλατφόρμα ΕΦΚΑ) για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
• Καρτέλα/κατάσταση από τα λογιστικά βιβλία του Δικαιούχου με τις εγγραφές για τις
υποχρεώσεις ΦΜΥ για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
• Για την πιστοποίηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών
προσκομίζονται μόνο αντίστοιχες ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες χωρίς
οφειλές.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ενημερότητας χωρίς οφειλές, για την
πιστοποίηση των αναλογουσών εισφορών απαιτείται:
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Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη με ανάλυση χρεώσεων από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου εμφανίζεται η ανάλυση των οφειλών και των
πληρωμένων δόσεων για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
o Προσωρινές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και στοιχεία πληρωμών από το
taxisnet για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης, εφόσον η
επιχορηγούμενη θέση εργασίας επιβαρύνεται με ΦΜΥ
Στην περίπτωση αντικατάστασης του νεοπροσλαμβανομένου, απαιτούνται:
➢ Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά
την ημερομηνία πρόσληψης
➢ Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
➢ Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
➢ Έγγραφο αναγγελίας απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ
➢ Απογραφικό
Δελτίο
Εισόδου/Εξόδου
του/των
εργαζόμενου/ων
που
αντικαταστάθηκαν.
o

•

Στις περιπτώσεις όπου ο/η νεοπροσλαμβανόμενος/η προσλήφθηκε με την ιδιότητα του/ης
άνεργου/ης και κατά τη στιγμή της πρόσληψης η ανεργία δεν μπορεί να διαπιστωθεί από την
κάρτα ανεργίας, γίνονται αποδεκτές οι αντίστοιχες δαπάνες μισθοδοσίας, εφόσον υποβληθούν
αθροιστικά:
• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του/ης νεοπροσλαμβανόμενου/ης, στην οποία
να δηλώνει ότι δεν ασκούσε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα κατά το επίμαχο
χρονικό διάστημα,
• Εκτύπωση ενσήμων του ΙΚΑ όπου να φαίνεται η μη απασχόλησή του/ης σε κάποια
επιχείρηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή βεβαίωση του ΟΑΕΕ (ή αντίστοιχου
ασφαλιστικού φορέα) περί μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οποία δύναται να συνοδεύονται και από επιπρόσθετα
δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης δαπανών, για την
τεκμηρίωση της ιδιότητας της ανεργίας κατά την πρόσληψη.
Απώλεια παραστατικού
Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης, ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει: α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών με εμφανή τη σφραγίδα του
προμηθευτή στο παραστατικό και την ένδειξη "ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου’’ και
β) Υ.Δ. Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του
Δικαιούχου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα περί απώλειας αυτού.
Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων
Σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
•
•

Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων της καταχώρησης των δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου και των εξοφλήσεων τους.
Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων καταχώρησης της τυχόν λήψης προκαταβολής ή
ενδιάμεσης πληρωμής (το αργότερο κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού
σχεδίου).

Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
•
•

Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (και των αναλυτικών καταστάσεων
των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση), στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα
παραστατικά των δαπανών της επένδυσης.
Αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων στο Βιβλίο εσόδων – εξόδων της τυχόν λήψης
προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής (το αργότερο κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του
επιχειρηματικού σχεδίου).
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Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
1. Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω
της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10)
ημερών από την υποβολή τους.
2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής
Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από
το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Επισημαίνεται
ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου γίνεται και η
παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους
για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ
(εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του
ποσού.
4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για
ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :
i. ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί.
Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης
έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού.
ii. ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό
της τελευταίας τροποποίησης.
Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται
επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου
(κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο.
(Από τη συμπλήρωση του παρόντος σημείου εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
iii. ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της
εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό
Παράρτημα.
Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά:
• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης,
Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με
σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την
ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).
Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν το παρόν σημείο ως ακολούθως:
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•

δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από τα
αναφερόμενα στο εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα.
Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
iv. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
μη θέσης σε εκκαθάριση. Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν την Υ.Δ. μόνο ως προς τη
μη πτώχευσης και τη μη αίτηση για πτώχευση. Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση
απαιτείται για τη λήψη προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής επιχορήγησης.
v. ότι 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 (αφορά μόνο την πρώτη εκταμίευση).
vi. περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης σε κάθε
εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή).
Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω με τη διευκρίνιση ότι:
• Το σημείο (iv) της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης αντικαθίσταται από
αναφορά σε μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση για όλες τις εταιρικές μορφές. Για τις
δε ατομικές επιχειρήσεις, το εν λόγω σημείο διαγράφεται εντελώς.
• Προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη
πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης
το τελευταίο δίμηνο. Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής
λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά,
έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από
Πρωτοδικείο, μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από
ΓΕΜΗ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις αρκεί η προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού,
έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από
Πρωτοδικείο.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να διατηρεί την
ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του.
5. Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σημείο Ι.1.11.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου- Επιχειρηματία κατά την
είσοδο στην πράξη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Β’ Κύκλος
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β΄κύκλος)» στο οποίο συμμετέχετε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή
στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Ενδιάμεσος Φορέας), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να
εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:
2. ΟΝΟΜΑ:
3. Α.Φ.Μ.:
4. ΑΜΚΑ:
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)
6. ΦΥΛΟ
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αντλείται από την απόφαση ένταξης

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
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10. Τ.Κ.:
11. ΔΗΜΟΣ:
12. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
13. EMAIL:
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ότι από
τα παρακάτω ίσχυε κατά την ημερομηνία εισόδου του συμμετέχοντα. Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας για την
εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και
την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά και την κατάσταση που είχατε την ανωτέρω ημερομηνία

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Είσοδο)
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Απάντηση:

Υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ένα από τα ερωτήματα Α1, Α2, Α3. Ανάλογα με την
παραπάνω απάντηση να απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά
εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται)

A1

Α1.1

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)

A1.2

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)

Α2

Είμαι εργαζόμενος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :
(συμπληρώνετε μόνον μια κατηγορία και μόνον μια υποκατηγορία)

A2.1

Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα :
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A2.1.1

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
αορίστου χρόνου

A2.1.2

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)

A2.1.3

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
αορίστου χρόνου

A2.1.4

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)

A2.1.5

Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση

A2.1.6

Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο

A2.2

Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)

A2.2.1

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
αορίστου χρόνου

A2.2.2

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 και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν
δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει ή
παραγγείλει εξοπλισμό) και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι
εργάζονται σε οικογενειακή
επιχείρηση
δενδεν
αμείβονται
αλλά
μαζί
στο
Άλλη σχέση
εργασίαςκαι
που
εμπίπτει
σε ζουν
καμία
από
τιςίδιο νοικοκυριό, δηλ.
συμβοηθούντα μέλη
οικογενειακών επιχειρήσεων
Α2.4
παραπάνω

Α2.0

Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η θέση απασχόλησης
που κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος του
ΕΣΠΑ?

Α3

Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (Δεν είμαι ούτε
εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ ούτε
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
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Α3.1

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά
αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ

Α3.2

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν αναζητώ
εργασία

Β

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
(Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή
διά βίου μάθησης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδο σας σε αυτήν την πράξη του ΕΚΤ).
(Επεξήγηση2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά 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, και φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.)
Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες
ανήκετε:
Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Β1

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας)

Β2

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 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

Β5
Β6

Β0

Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως
φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών
σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης στο
οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος
του ΕΣΠΑ?
(Επεξήγηση : Nα απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε
κάποια από τις ερωτήσεις Β1- Β6)
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Γ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (κατά την Είσοδο)
Σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε (την κατηγορία που αντιστοιχεί στο ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε) : (υποχρεωτικά μόνον 1 επιλογή)

Γ1

Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο

Γ2

Απόφοιτος/η Δημοτικού Σχολείου

Γ3

Απόφοιτος/η Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Γ4

Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)

Γ5

Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται
από άλλα Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, Ναυτική Ακαδημία κλπ)

Γ6

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ

Γ7

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Γ8

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Δ.ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ (κατά την Είσοδο)
Τα ερωτήματα μπορούν κατά περίπτωση να λάβουν τιμή ΝΑΙ ή ΟΧΙ, κατά περίπτωση.
Το ερώτημα <Δ3 Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;>
πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
Στην περίπτωση που δεν είστε εργαζόμενος θα πρέπει να απαντήσετε υποχρεωτικά με
ΝΑΙ/ΟΧΙ το ερώτημα: <Δ1 Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;>
Αν απαντήσετε ΝΑΙ και στο προηγούμενο ερώτημα (Δ1) θα πρέπει υποχρεωτικά να
απαντήσετε ΝΑΙ/ΟΧΙ το ερώτημα: <Δ2 Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;

Δ1

Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
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Επεξήγηση 1. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο ή από περισσότερα, όχι κατ’ανάγκη
συγγενικά, που μένουν κάτω από την ίδια στέγη/διεύθυνση και μοιράζονται τα έξοδα του νοικοκυριού ή
καθημερινές ανάγκες. Από την έννοια του νοικοκυριού εξαιρούνται οι συλλογικές κατοικίες όπως π.χ.
ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές, αναμορφωτήρια, στρατιωτικές μονάδες κλπ
Επεξήγηση 2. :Εννοούνται τα νοικοκυριά που όλα τα μέλη τους (συμπεριλαμβανομένων και εσάς των
ιδίων) είναι άνεργα, εγγεγραμμένα ή μη εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ, αναζητούντες ή μη αναζητούντες
εργασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και συνταξιούχων, κάθε ηλικίας.
Επεξήγηση 3 : Στην περίπτωση που είστε ανύπανδροι φοιτητές κάτω των 25 ετών, δεν εργάζεστε και
διαμένετε σε προσωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά την έννοια της ερώτησης θεωρείται η
μόνιμη κατοικία σας, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών σας. Συνεπώς, αν κανείς από τους γονείς
σας δεν εργάζεται, στην ερώτηση αυτή απαντάτε «ναι»

Δ2

Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν
εργάζεται;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση : Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι ενήλικες ηλικίας
18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με
έναν από τους δυο γονείς τους. γ)Οι ενήλικες κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν
εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο
νοικοκυριό των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.

Δ3

Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση (1) : Εννοείται το νοικοκυριό που αποτελείται από έναν ενήλικα (18 ετών και άνω) με ένα ή
περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Επεξήγηση (2): Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι ενήλικες ηλικίας
18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με
έναν από τους δύο γονείς τους γ)Οι ενήλικες κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν
εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο
νοικοκυριό των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.

Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε
ΝΑΙ
ΟΧΙ
χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).;
Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες: (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε
αντίστοιχα).

Δ4

Δ5

Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

Δ6

Ρομά

Eπεξήγηση : Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της
ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της ΕΕ)
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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)

Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας /αιτούντες άσυλο ή αιτούντες
διεθνή προστασία/ασυνόδευτοι ανήλικοι

Δ8

Eπεξήγηση : 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: 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 1318 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.)
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Δ13

Άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση

Επεξήγηση Tα 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

Δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της
ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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2. Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου- Επιχειρηματία κατά την έξοδο από
την πράξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β’ κύκλος)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ) – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β΄κύκλος)» στο οποίο συμμετείχατε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή
στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος,
προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και
αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.
1. ΕΠΩΝΥΜΟ:
2. ΟΝΟΜΑ:
3. Α.Φ.Μ.:
4. ΑΜΚΑ:
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
7. Τ.Κ.:
8. ΔΗΜΟΣ:
9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
10. EMAIL:
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11. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
12. Ο/η Συμμετέχων/ουσα ολοκλήρωσε
την πράξη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ό,τι
από τα παρακάτω ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (σε διάστημα έως
τέσσερις (4) εβδομάδες (π.χ. εάν η ολοκλήρωση ή αποχώρηση από το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 10
Ιανουαρίου 2017, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για το τι ισχύει αυστηρά έως τις 10 Φεβρουαρίου
2017).

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Έξοδο)
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Απάντηση:

Υποχρεωτικά πρέπει να απαντηθεί ΝΑΙ ένα από τα ερωτήματα Α1, Α2, Α3. Ανάλογα με την
παραπάνω απάντηση πρέπει να απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με
ΝΑΙ
κάρτα ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι
εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν
εργάζονται)
Α1
Α2

Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη

ΝΑΙ

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :
A2.1

Απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα :

A2.1.2

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
και αορίστου χρόνου
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική
απασχόληση)

A2.1.3

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
αορίστου χρόνου

A2.1.4

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική
απασχόληση)

A2.1.5

Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση

A2.1.6

Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο

A2.1.1

A2.2

Απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
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A2.2.1

Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου

A2.2.2

Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου

A2.2.3
Α2.3

Είστε Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος ;
Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η

Επεξήγηση: α) όσοι έχουν επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις παρεχόμενες
υπηρεσίες ή κέρδη (π.χ ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα). β) άτομα που
βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει ή παραγγείλει 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

Α3.1

Άλλη σχέση εργασίας που δεν εμπίπτει σε καμία από
τις παραπάνω
Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η θέση
απασχόλησης που κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο
προγράμματος του ΕΣΠΑ?
Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
(Δεν είμαι ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ
ούτε εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά
αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ

Α3.2

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν
αναζητώ εργασία

Α2.4
Α2.0
Α3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Έξοδο)

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

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:

Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης 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, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης .
Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Β1

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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Β2

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 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
φοίτησης

Β5

Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως
φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ,
τουριστικών σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ)

Β6

Β0

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

πλήρους

Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης
στο οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο
προγράμματος του ΕΣΠΑ?

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ (κατά την Έξοδο)

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

Ε1

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση ως προς την απόκτηση εξειδίκευσης: Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξόδου που
αφορά το αν αποκτήθηκε κάποιο πιστοποιητικό (πτυχίο, δίπλωμα κλπ) ως αποτέλεσμα της δράσης, πρέπει να
συμπληρώνεται από το Δικαιούχο ως εξής: Δίνεται απάντηση ΝΑΙ, MONO για όσους συμμετέχοντες έδωσαν
εξετάσεις αμέσως μετά ή έως και 4 εβδομάδες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση, και πήραν το
πιστοποιητικό, δηλ. πέτυχαν στις εξετάσεις. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, το ερώτημα
απαντάται με ΟΧΙ και όταν βγουν τα αποτελέσματα, επικαιροποιείται ώστε να μετρηθούν όσοι πήραν το
πιστοποιητικό
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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3. Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου-Νεοπροσληφθείς κατά την είσοδο
στην πράξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(β’ κύκλος)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ/-Η) – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β’ κύκλος)” στο οποίο συμμετέχετε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή
στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Ενδιάμεσος Φορέας), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να
εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:
2. ΟΝΟΜΑ:
3. Α.Φ.Μ.:
4. ΑΜΚΑ:
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ)
6. ΦΥΛΟ
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
10. Τ.Κ.:
11. ΔΗΜΟΣ:
12. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
13. EMAIL:
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ):

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ό,τι
από τα παρακάτω ίσχυε κατά την ημερομηνία πρόσληψης στην επιχορηγούμενη επιχείρηση. Συνεπώς
όλα τα δεδομένα σας για την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του
νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να
απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που είχατε την ανωτέρω ημερομηνία.

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Είσοδο)
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Απάντηση:

Υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ένα από τα ερωτήματα Α1, Α2, Α3. Ανάλογα με την παραπάνω απάντηση να
απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα

Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε
ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το
διάστημα που δεν εργάζονται)

A1

Α1.1

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)

A1.2

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)

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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Α3

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

Α3.2

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν αναζητώ εργασία

Β

Συμμετέχετε σε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης
ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
(Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή διά βίου
μάθησης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδο σας σε αυτήν την πράξη του ΕΚΤ).
(Επεξήγηση2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά 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, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.)
Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση, σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε:

Β1

Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό,

Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Β2

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 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

Β5
Β6

Β0

Είμαι Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κτλ)
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης στο οποίο
συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ?
(Επεξήγηση : Nα απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε κάποια από τις
ερωτήσεις Β1- Β6)
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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Γ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (κατά την Είσοδο)
Σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε (την κατηγορία που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο
εκπαίδευσης που έχετε) : (υποχρεωτικά μόνον 1 επιλογή)

Γ1

Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο

Γ2

Απόφοιτος/η Δημοτικού Σχολείου

Γ3

Απόφοιτος/η Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Γ4

Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)

Γ5

Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία (Τουριστικές Σχολές, Ναυτική Ακαδημία κλπ)

Γ6

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ

Γ7

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Γ8

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Δ.ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ (κατά την Είσοδο)
Τα ερωτήματα μπορούν κατά περίπτωση να λάβουν τιμή ΝΑΙ ή ΟΧΙ, κατά περίπτωση.
Το ερώτημα <Δ3 Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;>
πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
Στην περίπτωση που δεν είστε εργαζόμενος θα πρέπει να απαντήσετε υποχρεωτικά με
ΝΑΙ/ΟΧΙ το ερώτημα: <Δ1 Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;>
Αν απαντήσετε ΝΑΙ και στο προηγούμενο ερώτημα (Δ1) θα πρέπει υποχρεωτικά να
απαντήσετε ΝΑΙ/ΟΧΙ το ερώτημα: <Δ2 Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;

Δ1

Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια:21.09.2021
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Επεξήγηση 1. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο ή από περισσότερα, όχι κατ’ανάγκη
συγγενικά, που μένουν κάτω από την ίδια στέγη/διεύθυνση και μοιράζονται τα έξοδα του νοικοκυριού ή
καθημερινές ανάγκες. Από την έννοια του νοικοκυριού εξαιρούνται οι συλλογικές κατοικίες όπως π.χ.
ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές, αναμορφωτήρια, στρατιωτικές μονάδες κλπ
Επεξήγηση 2. :Εννοούνται τα νοικοκυριά που όλα τα μέλη τους (συμπεριλαμβανομένων και εσάς των
ιδίων) είναι άνεργα, εγγεγραμμένα ή μη εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ, αναζητούντες ή μη αναζητούντες
εργασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και συνταξιούχων, κάθε ηλικίας.
Επεξήγηση 3 : Στην περίπτωση που είστε ανύπανδροι φοιτητές κάτω των 25 ετών, δεν εργάζεστε και
διαμένετε σε προσωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά την έννοια της ερώτησης θεωρείται η
μόνιμη κατοικία σας, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών σας. Συνεπώς, αν κανείς από τους γονείς
σας δεν εργάζεται, στην ερώτηση αυτή απαντάτε «ναι»

Δ2

Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν
εργάζεται;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση : Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι ενήλικες ηλικίας
18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με
έναν από τους δυο γονείς τους. γ)Οι ενήλικες κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν
εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο
νοικοκυριό των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.

Δ3

Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση (1) : Εννοείται το νοικοκυριό που αποτελείται από έναν ενήλικα (18 ετών και άνω) με ένα ή
περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Επεξήγηση (2): Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι ενήλικες ηλικίας
18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με
έναν από τους δύο γονείς τους γ)Οι ενήλικες κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν
εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο
νοικοκυριό των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.

Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε
ΝΑΙ
ΟΧΙ
χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).;
Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες: (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε
αντίστοιχα).

Δ4

Δ5

Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

Δ6

Ρομά

Eπεξήγηση : Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της
ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της ΕΕ)
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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)

Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας /αιτούντες άσυλο ή αιτούντες
διεθνή προστασία/ασυνόδευτοι ανήλικοι

Δ8

Eπεξήγηση : 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: 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 1318 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.)
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Δ13

Άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση

Επεξήγηση Tα 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

Δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της
ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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4.

Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου-Νεοπροσληφθείς κατά την έξοδο από την
πράξη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(β’ κύκλος)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ-Η) – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β΄κύκλος)» στο οποίο συμμετείχατε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή
στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Ενδιάμεσος Φορέας), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να
εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.
1.

ΕΠΩΝΥΜΟ:

2.

ΟΝΟΜΑ:

3.

Α.Φ.Μ.:

4.

ΑΜΚΑ:

5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

6.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

7.

Τ.Κ.:

8.

ΔΗΜΟΣ:

9.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

10.

EMAIL:
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11.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

12.

Ο/η Συμμετέχων/ουσα ολοκλήρωσε
την πράξη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε ό,τι
από τα παρακάτω ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (σε διάστημα έως
τέσσερις (4) εβδομάδες (π.χ. εάν η ολοκλήρωση ή αποχώρηση από το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 10
Ιανουαρίου 2017, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για το τι ισχύει αυστηρά έως τις 10 Φεβρουαρίου
2017).
Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την Έξοδο)
Κωδικός

Περιγραφή Ερωτήματος

Απάντηση:

Υποχρεωτικά πρέπει να απαντηθεί ΝΑΙ ένα από τα ερωτήματα Α1, Α2, Α3. Ανάλογα με την παραπάνω
απάντηση πρέπει να απαντηθούν και τα σχετικά υποερωτήματα
Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με
ΝΑΙ
ΟΧΙ
κάρτα ανεργίας σε ισχύ (συμπεριλαμβάνονται και οι
εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν
εργάζονται)
Α1
Α2

Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν είστε εργαζόμενος παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε :
A2.1

Απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα :

A2.1.2

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
και αορίστου χρόνου
Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης
και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική
απασχόληση)

A2.1.3

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης
και αορίστου χρόνου

A2.1.4

Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης
και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική
απασχόληση)

A2.1.5

Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση

A2.1.6

Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο

A2.1.1

A2.2

Απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ)
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A2.2.1

Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου

A2.2.2

Απασχολούμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου

A2.2.3
Α2.3

Είστε Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος ;
Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η

Επεξήγηση: α) όσοι έχουν επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις παρεχόμενες
υπηρεσίες ή κέρδη (π.χ ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται
σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει ή παραγγείλει 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

Α3.1

Άλλη σχέση εργασίας που δεν εμπίπτει σε καμία από
τις παραπάνω
Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση Α2 , η θέση
απασχόλησης που κατέχετε συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο
προγράμματος του ΕΣΠΑ?
Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
(Δεν είμαι ούτε εγγεγραμμένος άνεργος στον ΟΑΕΔ
ούτε εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι,
αλλά αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να
εργαστώ

Α3.2

Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος , δεν
αναζητώ εργασία

Α2.4
Α2.0
Α3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατά την Έξοδο)

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

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:

Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης 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,
και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.
Mαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Β1

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
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Β2

Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 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

Β0

Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου
μάθησης στο οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο
πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ?

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ (κατά την Έξοδο)

Το ερώτημα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθεί ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

Ε1

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επεξήγηση ως προς την απόκτηση εξειδίκευσης: Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξόδου που
αφορά το αν αποκτήθηκε κάποιο πιστοποιητικό (πτυχίο, δίπλωμα κλπ) ως αποτέλεσμα της δράσης, πρέπει να
συμπληρώνεται από το Δικαιούχο ως εξής: Δίνεται απάντηση ΝΑΙ, MONO για όσους συμμετέχοντες έδωσαν
εξετάσεις αμέσως μετά ή έως και 4 εβδομάδες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση, και πήραν το
πιστοποιητικό, δηλ. πέτυχαν στις εξετάσεις. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, το ερώτημα
απαντάται με ΟΧΙ και όταν βγουν τα αποτελέσματα, επικαιροποιείται ώστε να μετρηθούν όσοι πήραν το
πιστοποιητικό.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 651/2014
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί
οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα
και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική
δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες
επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια
της παραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη
σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της
παραγράφου 3
με την εν λόγω επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
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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·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με
λιγότερους από 5 000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των
εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· L 187/70 EL Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2014
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της
εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά
τους ως μετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω
οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή
ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά
ή σε όμορες αγορές.
Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή
κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια
επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή
των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους
δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν
τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί
ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει,
οπότε η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά
ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις
που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. 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
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1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και
των χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική
χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία
κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή
τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την
απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον
εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει
ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολούμενων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας
(ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην
εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που
δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον
αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί·
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 26.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/71
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.
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Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την
εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει
ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των
επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία
τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται
με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία
τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα
στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές
επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται
ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό
που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από
τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία
από τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
όπως αυτή ορίζεται στις
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
(2014/C 249/01)

«Προβληματική Επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από
το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει
όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα
άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας)
προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου
κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το
άρτιο·
2. εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη
σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω
συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία
στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της
εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
3. εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
4. εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
5. εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
a)

ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
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b)

ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011).
Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis):
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ
Ι) Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ενσωματώνει συμπληρωμένο στο Έντυπο Υποβολής
πίνακα με τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία Πρόσκλησης
Τίτλος Πεδίου
Συγχρηματοδοτούμενο
Κωδικός ΕΣΠΑ
ΕΠ Κωδικός
Άξονας Κωδικός
Φορέας Κωδικός
Κωδικός Πρόσκλησης
Είδος Αξιολόγησης
Ημερομηνία έναρξης Υποβολής
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής
Περίοδος Υποβολής
Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης
Ημερομηνία λήξης Αξιολόγησης
Περίοδος Αξιολόγησης
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας

Ημερομηνία λήξης Επιλεξιμότητας

Τίτλος Πρόσκλησης
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Επεξήγηση
Συγχρηματοδοτούμενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Αν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο θα εισάγεται
σχετικός αριθμός.
Κωδικός Επιχειρησιακού προγράμματος.
Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας.
Φορέας Πρόσκλησης (για κάθε διακριτή προκήρυξη)
Κωδικός Πρόσκλησης
Άμεση / Συγκριτική
Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
αιτήσεων
χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων
Ημερομηνία
λήξης
υποβολής
αιτήσεων
χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων
Σε ημέρες ο χρόνος υποβολής. Διαφορά των δύο
παραπάνω ημερομηνιών
Ημερομηνία
έναρξης
αξιολόγησης
αιτήσεων
χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων
Ημερομηνία
λήξης
αξιολόγησης
αιτήσεων
χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων
Σε ημέρες ο χρόνος αξιολόγησης. Διαφορά των δύο
παραπάνω ημερομηνιών
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών
δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των τροποποιήσεων αυτής
Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών
δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των τροποποιήσεων αυτής
Τίτλος Πρόσκλησης
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Ποσό
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερ. Πρωτοκόλλου
Ημερ. Ολοκλήρωσης
Καθεστώς Ενίσχυσης

Αριθμός Κοινοποίησης
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός δικαιούχων
Αριθμός Κοινότητας

Τομέας
Περιγραφή Δράσης
Τύπος Ενίσχυσης
Συνδυασμένη Ενίσχυση
Είδος Ενίσχυσης

ΑΜΕΑ
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Συνολικό διατιθέμενο ποσό για την συγκεκριμένη
δράση (Δημόσια Δαπάνη)
Αριθμός ΦΕΚ Πρόσκλησης
ημερομηνία ΦΕΚ Πρόσκλησης
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Πρόσκλησης
Κείμενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το μέτρο
ενίσχυσης (Κανονισμός – Κατευθυντήριες Γραμμές –
π.χ. Γ.Α.Κ., Καν. 794 κ.α.) - Άρθρο κανονισμού στο
οποίο αναφέρεται η ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ.
στον Γ.Α.Κ.)
Αριθμός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του
καθεστώτος στην Ε. Επιτροπή
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης
Αριθμός δυνητικών δικαιούχων που χρηματοδοτεί η
πρόσκληση
I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που
ενεργοποιηθεί η σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του
ΓΑΚ)
Τομέας (π.χ. αναφορά στον τομέα όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας)
Συνοπτική περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης ή της
μεμονωμένης ενίσχυσης
Ad hoc ενίσχυση ή μέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο
Συνδυασμένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση
– Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεματικά –
επιχορήγηση μισθολογικού κόστους κ.λ.π.)
Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ
εργαζομένων με αναπηρία
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ΙΙ) Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, οι υποψήφιοι επενδυτές υποβάλουν
συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)
….δηλώνω ότι:
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει αίτησης
χρηματοδότησης (αιτούσα) συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων 1
με αυτήν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση έχει λάβει κατά τα δύο
προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας:

Α/
Α

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η
αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή
συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΦΜ
ΟΥ &
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΦΑΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΟΣΟ
Ν ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
Σ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Σ
ΤΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ /
ΕΡΓΟΥ*
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από την Δράση «Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις
οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση ) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος
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.

Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που

πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με βάση το άρθρο 5 του ΕΕ 1407/2013. Στην
περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.

1

Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 2 Κανονισμού 1407/2013
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Ενδεικτικά Παραδείγματα ελέγχου σώρευσης:
Α) Επιχείρηση Α υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για ένταξη σε δύο διαφορετικές
επενδυτικές δράσεις ΕΣΠΑ. Η αίτηση χρηματοδότησης της για τη πρώτη επενδυτική
δράση γίνεται δεκτή στις 30.10. 2015 και για ποσό 150.000 ευρώ. Ακολούθως, στις
30.11.2015 γίνεται δεκτή η αίτηση χρηματοδότησης της για τη δεύτερη δράση και για
ποσό 170.000 ευρώ.
- Επειδή η επιχείρηση Α σωρεύει ενισχύσεις που αθροιστικά υπερβαίνουν το όριο των
200.000/τριετία, η ένταξη της στη δεύτερη δράση εμφανίζεται παράτυπη και θα
ανακληθεί η απόφαση ένταξης συνολικά από τη δεύτερη δράση σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο και αν αποκαλυφθεί η παράβαση αυτή.
Β) Η επιχείρηση Α κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων της
επιχείρησης Β. Η εταιρία Α είναι δικαιούχος ενίσχυσης ύψους 120.000 ευρώ, κατόπιν
ένταξης της σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στις 30.10.2015. Η εταιρία Β είναι δικαιούχος ενίσχυσης
ύψους 180.000 ευρώ, κατόπιν ένταξής της σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στις 30.11.2015.
- Επειδή οι επιχειρήσεις Α και Β αποτελούν ενιαία επιχείρηση κατά την έννοια του
Κανονισμού de minimis (άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ Κανονισμού 1407/2013).
Συνεπώς, επειδή η ενιαία αυτή επιχείρηση που αποτελείται από την επιχείρηση Α και την
επιχείρηση Β σωρεύει ενισχύσεις που αθροιστικά υπερβαίνουν το όριο των
200.000/τριετία, η ένταξη της επιχείρησης Β στο δεύτερο πρόγραμμα εμφανίζεται
παράτυπη και θα απενταχθεί συνολικά από το δεύτερο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο και αν αποκαλυφθεί η παράβαση αυτή.
Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Α/
Α

(πλην

de

minimis)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ.
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή
συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΦΜ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΦΑΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
& ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΟΥ
ΠΟΣΟ
Ν ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
Σ ΤΗΣ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Σ
ΤΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ /
ΥΧΟΥ
ΕΡΓΟΥ*
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Hμερομηνία: ……

20….
Ο/ Δηλ.

(Υπογραφή)
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Στοιχεία Επιχείρησης
Τίτλος Πεδίου
Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Κωδικός κυρίας Δραστηριότητας
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Τομέας Δραστηριότητας
Χώρα
Περιφέρεια Έδρας
Νομός Έδρας
Δήμος Έδρας
Δημοτικό Διαμέρισμα Έδρας
Οδός
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
FAX
Email
Website
Νομική Μορφή
Αριθμός απασχολούμενων στην Επιχείρηση
Υπο σύσταση / Υφιστάμενη επιχείρηση
Είδος Βιβλίων
Επωνυμία Νομίμου εκπροσώπου –
διαχειριστή
Όνομα Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή
Θέση στην επιχείρηση
ΑΦΜ Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή
Έγγραφο ταυτοποίησης Νομίμου
εκπροσώπου – διαχειριστή
Τηλέφωνο Νομίμου εκπροσώπου –
διαχειριστή
Μέγεθος Επιχείρησης
Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Επεξήγηση
Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει
Κωδικός Δραστηριότητας με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ
2008
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Πχ. Μεταποίηση, Τουρισμός, Υπηρεσίες κ.α.
Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Νομός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Δήμος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Δημοτικό Διαμέρισμα έδρας της επιχείρησης που θα
ενισχυθεί
Οδός Έδρας
Αριθμός διεύθυνσης Έδρας
Τ.Κ. Διεύθυνσης Έδρας
Τηλέφωνο επιχείρησης
Fax επιχείρησης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επιχείρησης
Ιστοχώρος Επιχείρησης
Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατομική κ.λ.π.
Αριθμός υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης κατά την
έγκριση σε Ε.Μ.Ε.
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Α,Β,Γ, Μη τήρηση
Επωνυμία διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού
ή νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Όνομα διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή
νομικού πρνσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Θέση στην επιχείρηση
Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή
νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο
Τηλέφωνο
Μέγεθος της επιχείρησης (0.Πολύ μικρή, 1. μικρή, 2. μεσαία,
3. μεγάλη, 4. Πολύ μεγάλη). Λίστα Τιμών
Περιγραφή αντικειμένου δραστηριότητας επιχείρησης
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Στοιχεία Μετόχων
Στοιχεία μετόχων / εταίρων > 25% και ποσοστά συμμετοχής του κάθε ενός
εξ΄αυτών
Τίτλος Πεδίου
ΑΦΜ Επιχείρησης
ΑΑ Μετόχου
Είδος Προσώπου
Επώνυμο / Επωνυμία
Όνομα
Πατρώνυμο
Α.Φ.Μ.
Κ.Α.Δ. Νομικού Προσώπου.
Έγγραφο Ταυτοποίησης
Ποσοστό Συμμετοχής
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου

Επεξήγηση
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Αύξων Αριθμός
Φυσικό / Νομικό
Επώνυμο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν είναι
Νομικό Πρόσωπο
Όνομα αν είναι φυσικό πρόσωπο
Πατρώνυμο αν είναι φυσικό πρόσωπο
ΑΦΜ Νομικού ή Φυσικού Προσώπου
Κ.Α.Δ Νομικού Προσώπου
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου Φυσικού Προσώπου.
Από 0-100
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο

Στοιχεία Συνεργαζόμενων / Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Τίτλος Πεδίου
ΑΦΜ Ενισχύομενης Επιχείρησης
ΑΑ Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Επεξήγηση
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Αύξων Αριθμός Συνεργαζόμενης – Συνδεδεμένης
Επιχείρησης

Από 0-100%
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ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαμβάνουν ενίσχυση
υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Τίτλος Πεδίου
Συγχρηματοδοτούμενο έργο
Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου
ΑΦΜ Επιχείρησης
Κωδικός Πρόσκλησης
Αιτούμενος Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος/ Ενισχυόμενος
Προϋπολογισμός
Ποσοστό Ενίσχυσης
Δημόσια Επιχορήγηση
Χώρα Τόπου εγκατάστασης
Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης
Νομός Τόπου εγκατάστασης
Δήμος Τόπου εγκατάστασης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τόπου εγκατάστασης
Οδός Τόπου εγκατάστασης
Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης
Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης
Αριθμός νέων απασχολουμένων
ΚΑΔ Ενίσχυσης
Είδος ενίσχυσης

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία έναρξης υλοποίηση της
επένδυσης
Ημερομηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης
επένδυσης
Ημερομηνία εκταμίευσης ενίσχυσης

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Επεξήγηση
Συγχρηματοδοτούμενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου (Φυσικό αντικείμενο)
Μοναδικός αριθμός Επενδυτικού Σχεδίου
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Η πρόσκληση στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο.
Π/Υ επενδυτικού σχεδίου
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Ένταση ενίσχυσης
Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναμο επιχορήγησης
Χώρα στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Νομός στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Δήμος στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Δημοτικό Διαμέρισμα στην οποία πραγματοποιείται η
επένδυση
Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης
Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης
Χαρακτηρισμός περιοχής (περιοχή 87 (α), μικρό νησί του
Αιγαίου, ορεινός όγκος
Αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται
από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε.
Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας που ενισχύεται
(Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – Εγγυήσεις Αφορολόγητα Αποθεματικά – επιχορήγηση μισθολογικού
κόστους κ.λ.π.)
Ημερομηνία έγκρισης επένδυσης για χρηματοδότηση.
Συμπληρώνεται η Ημερομηνία έκδοσης της Διοικητικής
Πράξης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την κάθε
επένδυση. Αν δεν υπάρχει συμπληρώνεται η Ημερομηνία
Υπογραφής Σύμβασης
Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης
Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δημιουργία εννόμου
δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) – Θα συμπληρώνεται
κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ημερομηνία εκταμίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να
καταγράφονται πάνω από μία εκταμίευση θα εισάγονται
όλες. – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση της ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου.
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Είδος Εκταμίευσης

Ποσό Εκταμίευσης
Φορέας Χρηματοδότησης
Ολοκληρωμένο έργο

Είδος εκταμίευσης (προκαταβολή, ενδιάμεση εκταμίευση,
αποπληρωμή, κ.α.). – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση
της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης που εκταμιεύθηκε
Φορέας Χρηματοδότησης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Επιλέξιμες Δαπάνες Επιχειρηματικού Σχεδίου
Τίτλος Πεδίου
Κωδικός επενδυτικού σχεδίου
Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιμης
Ενέργειας/Δαπάνης
Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιμης
Ενέργειας/Δαπάνης
Ποσό

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Επεξήγηση
Μοναδικός αριθμός επενδυτικού σχεδίου
Αρίθμηση Ενεργειών / Δαπανών
Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική,
Εισαγωγή Καινοτομίας κ.λ.π.
Πόσο Δημόσιας Επιχορήγησης ανά Δαπάνη/Ενέργεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
A’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ν.Π.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιότυπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλα τα δηλούμενα στο έντυπο υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού.
Η επιχείρηση/ οι εταίροι της επιχείρησης με ΑΦΜ …… έχει υποβάλλει / έχουν συμμετάσχει μόνο σε μια
πρόταση στην παρούσα Δράση.
Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των
δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση έχει και θα εξακολουθήσει να έχει την
ιδιότητα της πολύ μικρής Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της
ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.
Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού
651/2014
Η ενιαία επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για
την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και θα
λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.
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•

Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της
επιχείρησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014, άρθρο 1 τουλάχιστον
στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr, στην Ελληνική και σε μία ακόμη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

•

Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των
δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό
σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη
όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον
ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου
(αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on
screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η ενιαία επιχείρηση είναι ενημερωμένη και το επιχειρηματικό σχέδιο που υπέβαλε είναι εναρμονισμένο και
υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που διέπουν
τον παρόντα Οδηγό.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή
του, μετά την ένταξη του έργου, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης και θα καλείται να επιστρέψει έντοκα τη
ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές
πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. 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.).
Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή θα έχει κατά
την ολοκλήρωση του έργου την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο
φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που
βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 14 του
Οδηγού του Προγράμματος
Δεν εκκρεμεί σε βάρος της ενιαίας επιχείρησης και των εταίρων της προηγούμενη απόφαση ανάκτησης.

•
•

•

•
•
•

•

•

Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση/
-Ο-

Επιχειρηματίας/Νόμιμος
Εκπρόσωπος

(σφραγίδα
επιχείρησης,
στοιχεία
επιχειρηματία/Νόμιμου εκπροσώπου,
υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ν.Π.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιότυπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Με την ιδιότητά μου ως εταίρος του νομικού προσώπου ………………:
•
Έχω συμμετάσχει σε μία μόνο πρόταση στην παρούσα Δράση.
•
Δεν έχω συμμετάσχει σε επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνεται σε απόφαση ένταξης στο πλαίσιο του Α’
κύκλου της Δράσης.
•
Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή
ενωσιακές αρχές.
•
Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση χρηματοδότησης του
επιχειρηματικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα
συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
•
Δεν εκκρεμεί σε βάρος μου προηγούμενη απόφαση ανάκτησης.
Ημερομηνία:

……….20……
-Ο-

Εταίρος

(υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιότυπου
(Fax):

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
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Β.1:
•

Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή

•

Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση)» από κοινού με άλλες επιχειρήσεις. (Στην έννοια
της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα VΙΙΙ του παρόντος). Επίσης περιλαμβάνονται και
συνεργαζόμενες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα VΙΙΙ του παρόντος ή άλλες επιχειρήσεις
εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτω από τον Πίνακα 4 με
στοιχεία i. έως και vi. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για
καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα:

Πίνακας 4: Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση».
Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

ΑΑ Επιχείρησης

Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται
και οι συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις)

Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής

0-100

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου

Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία επιχείρηση, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της επένδυσης (εάν
πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου (συμβάσεις, μετοχολόγιο,
ισολογισμοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.
Την ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής.
Την υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια.
Την εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή τη διανομή των εσόδων μεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.
Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανομή των εξωτερικών κινδύνων μεταξύ
τους.
Τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την
επιχείρηση.
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vii.

Τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες με
αυτήν.

Β.2:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως
ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν
αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον
οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis.

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de
minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση
δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
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Πίνακας 5: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/
Δράση από
το/την
οποίο/α η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2015 και
μετά) και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Αριθμός
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
αριθμός
σύμβασης ή
άλλου
εγγράφου με το
οποίο
τεκμηριώνεται η
λήψη του
έννομου
δικαιώματος.

Ημ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος.
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Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που
αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά στην
επιχείρηση.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β΄Κύκλος»

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της
ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η
επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο
προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση
του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε κάθε περίπτωση για τον
υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των
ανωτέρω αποφάσεων.

Β.3:
•

Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες
με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα
τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το
αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021
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Πίνακας 6: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/
Δράση από
το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2015
και μετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός και
ημερομηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος

Ίδιες
δαπάνες
που
απετέλεσαν
αντικείμενο
ενίσχυσης
δυνάμει
άλλου
καθεστώτος

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά στην
επιχείρηση.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

(***) Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης
του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης
Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021
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Β.4:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία έχει υποβληθεί
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία
επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις) και
βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη
ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης,
ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση).

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συμπεριληφθεί σε
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης,
ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση).

Πίνακας 7: Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή
ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι αιτούμενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η
αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση στο
οποίο/α η
επιχείρηση έχει
υποβάλλει
επιχειρηματικό
σχέδιο και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης

•

Ημ/νία Υποβολής
επιχειρηματικού
σχεδίου

Ποσό αιτούμενης
δημόσιας
χρηματοδότησης

Επωνυμία Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου μετά την ένταξη του έργου το
επιχειρηματικό σχέδιο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δημόσια
χρηματοδότηση.
Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση

-ΟΕπιχειρηματίας/Νόμιμος εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..…………………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………..
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται
παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της
επιχείρησης
και
μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

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

Συνδεδεμένη επιχείρηση

το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα
που παρατίθεται παρακάτω

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)

(*)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους.

(**) σε χιλιάδες ευρώ.
_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία
ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή
μεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την
προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντας, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:
.......................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της
είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:

___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014.

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
-

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

-

Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηματικό σημείωμα)

Περίοδος αναφοράς (2):
Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού
(*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας
επιχείρησης ή των ενοποιημένων
λογαριασμών (μεταφορά από τον
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
στοιχεία (2) όλων των (ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
(μεταφορά από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που δεν
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
στη γραμμή [μεταφορά από τον
πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β]
Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται
σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει
να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
(άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με
βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η
επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με
τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε
επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των
ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να
μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία

Αριθμός
απασχολουμένων

Κύκλος εργασιών
(*)

(ΕΜΕ)

Σύνολο
ισολογισμού
(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος
3 εδάφιο 2).

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο
«δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά
με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ..............................................................................
Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1): .....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία
προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής ( 4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση
(ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη
επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου:
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το
αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη
επιχείρηση):
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα
ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία
υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...

Αριθμός
απασχολουμένων(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο
ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει
ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα
επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης
(1).

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο
παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η
αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του
πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία

Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθμός
μητρώου ή
ΦΠΑ (*)

Ονοματεπώνυμο και
τίτλος του ή των
βασικών διευθυνόντων
(**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που
δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο
παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων
συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή
άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2)
παρακάτω.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά
με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : ..............................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)
: ..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος
3 εδάφιο 2).

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

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης
(3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο
παράρτημα Α.
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Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιότυπου
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία……. και ΑΦΜ…….. , η
οποία ενισχύεται για την λειτουργία της στο πλαίσιο της δράσης …….(τίτλος δράσης), δηλώνω ότι:
•
Το αιτούμενο μισθολογικό κόστος σύμφωνα με την από ( ημερομηνία υποβολής στο ΠΣΚΕ) αίτησης
ενδιάμεσου/τελικού ελέγχου που υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ για το έργο ( πράξη με κωδικό ……..), αφορά δαπάνες
της επιχείρησης μου που απορρέουν από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της επιχείρησης μου (
εργοδότης) και του/ων εργαζόμενου/ων με την/ις επωνυμία/ες και ΑΦΜ αντίστοιχα.
•
Για τις εν λόγω δαπάνες καταβλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής εκ μέρους της επιχείρησης μου( εργοδότη)
τα ακριβή ποσά σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας υπογεγραμμένες από τους εργαζόμενους, τις
υποβεβλημένες ΑΠΔ και τις προσωρινές δηλώσεις Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή
Εργασία, τα οποία αποτυπώνονται συγκεντρωτικά για κάθε εργαζόμενο στις μισθοδοτικές καταστάσεις της
επιχείρησης και είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε αυτά μας ζητηθούν από τον ΕΦ.
•
Δεν υφίσταται συζυγική σχέση ή συγγένεια μέχρι 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας μεταξύ εμού μετόχων/εταίρων της επιχείρησης και του/των νέου/ων εργαζόμενου/ων, το μισθολογικό κόστος του/των
οποίου/ων αιτούμαι να επιχορηγηθώ.
Ημερομηνία:

……….20……
-Ο-

Εταίρος

(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΛΕΕ
(1)

(2)

Κλάση της

Περιγραφή εμπορευμάτων

ονοματολογίας των
Βρυξελλών
Κεφάλαιο 1

Ζώα ζώντα

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων

Κεφάλαιο 3

Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια

Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν

Κεφάλαιο 5

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην

05.04

των εξ ιχθύων τοιούτων

05.15

Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή
περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3,
ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωση

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα

Κεφάλαιο 8

Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων

Κεφάλαιο 9

Καφές, τέισν και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις
09.03)

Κεφάλαιο 10

∆ηµητριακά

Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη

Κεφάλαιο 12

Σπέρµατα και καρποί ελαιώδας. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και
διάφοροι καρποί Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και
χορτονοµαί

Κεφάλαιο 13

Πηκτίνη

εχ13.03
Κεφάλαιο 15

Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη,

15.01

λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα
διά πιέσεως ή τήξεως

15.02

Λίπη

βοοαδών,

προβατοαδών

και

αιγοειδών,

ακατέργαστα

ή

τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης
εκθλίψεως
15.03

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux»
χοιρείου
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λίπους

και

ελαιοµαργαρίνη,
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γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός

15.04

Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξηυγενισµένα

15.07

Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα
ή εξηυγενισµένα

15.12

Έλαια

και

λίπη

ζωικά

ή

φυτικά

υδρογονωµένα,

έστω

και

εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα
15.13

Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα
βρώσιµα λίπη παρεσκευασµένα

15.17

Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή
των ζωικών ή φυτικών κηρών

Κεφάλαιο 16
Κεφάλαιο 17

Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν

17.01
17.02

Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και
µεµαγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι

17.03

Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι

17.05

Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς
κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης
αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν

Κεφάλαιο 18

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή

18.01

πεφρυγµένα

18.02

Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου

Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή
µερών φυτών

Κεφάλαιο 22

Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις

22.04

ανεστάλη καθ

1

οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά

προσθήκης οινοπνεύµατος
22.05

Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η
ζύµωσις ανεστάλη τη προ-σθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων
και των µιστελίων)

22.07
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Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού
Εχ22.08(*)

τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων,
ηδύποτων

και

ετέρων

οινοπνευµατωδών

ποτών,

συνθέτων

αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων
εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών
εχ22.09(*)
εχ 22.10 (*)
Κεφάλαιο 23

Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής.
Τροφοί παρεσκευασµέναι δια ζώα

Κεφάλαιο 24

Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα

24.01

καπνού

Κεφάλαιο 45

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας

45.01

θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν

Κεφάλαιο 54

Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή

54.01

άλλως πως καταργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και
απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων,
υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)

Κεφάλαιο 57

Κάνναβις,

(Cannabis,

57.01

αποφλοιωµένη, χτενισµένη ή άλλως
νηµατοποιηµένη.

sativa)

Στυπία

και

ακατέργαστος,

µουσκευµένη,

κατειργασµένη, αλλά µη
απορρίµµατα

καννάβεως

(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων,
υφασµάτων ή ρακών)

Πρόσκληση: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 6η
Ημερ/νια: 21.09.2021

Σελίδα 3 από 3

ΑΔΑ: 6ΘΦ846ΜΤΛΡ-Χ0Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙIΙ
Πίνακας για το μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Νομό (Περιφερειακή ενότητα για την Αττική)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Κατά κεφαλή ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν κατά
περιφέρεια και νομό
Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές
Περιφέρειες και νομοί
ΕΛΛΑΔΑ
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ
Βόρειο Αιγαίο
Λέσβος, Λήμνος
Ικαρία, Σάμος
Χίος
Νότιο Αιγαίο
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως,
Ρόδος
Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος,
Μύκονος, Νάξος, Πάρος,
Σύρος, Τήνος
Κρήτη
Ηράκλειο
Λασίθι
Ρεθύμνo
Χανιά
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Έβρος
Ξάνθη
Ροδόπη
Δράμα
Θάσος, Καβάλα
Κεντρική Μακεδονία
Ημαθία
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Πέλλα
Πιερία
Σέρρες
Χαλκιδική
Δυτική Μακεδονία
Γρεβενά
Κοζάνη
Καστοριά
Φλώρινα
Ήπειρος
Άρτα
Πρέβεζα
Θεσπρωτία
Ιωάννινα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλία
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Λάρισα
Μαγνησία
Ιόνια Νησιά
Ζάκυνθος
Κέρκυρα
Ιθάκη, Κεφαλληνία
Λευκάδα
Δυτική Ελλάδα
Αιτωλοακαρνανία
Αχαΐα
Ηλεία
Στερεά Ελλάδα
Βοιωτία
Εύβοια
Ευρυτανία
Φθιώτιδα
Φωκίδα
Πελοπόννησος
Αργολίδα
Αρκαδία
Κορινθία
Λακωνία
Μεσσηνία

Ενημέρωση-Update,
17/01/2017

Μέσος Όρος 2012-2014

2012
17.311

2013
16.475

2014
16.336

23.530
26.974
11.822
32.278
19.578
21.056
26.004
19.422
15.117

22.540
25.694
11.321
31.448
18.729
19.972
24.673
18.398
14.705

22.377
25.179
11.271
31.604
18.498
19.652
24.257
18.550
14.814

13.389
13.186
13.158
13.967

12.927
13.181
13.099
12.302

12.919
13.211
12.769
12.480

18.163

17.874

17.899

16.739

15.491

15.670

15.967

20.481

21.756

21.534

21.257

14.046
13.648
14.467
13.500
14.926
13.404

13.584
13.420
14.513
13.199
13.676
12.603

13.773
13.536
14.506
13.372
14.110
12.460

13.534
14.495
13.357
14.237

12.403
13.323
11.157
11.341
10.977
14.311

11.498
12.203
10.788
10.422
10.446
12.952

11.366
12.019
9.805
9.954
10.601
13.651

12.515
10.583
10.572
10.675
13.638

13.458
12.156
14.669
11.671
11.949
11.595
9.881
13.924

12.669
11.112
13.747
11.094
11.368
11.192
9.618
13.097

12.500
11.065
13.513
11.890
11.383
10.644
9.381
13.042

11.445
13.976
11.552
11.567
11.144
9.627
13.354

16.711
10.808
18.895
11.825
18.727

15.707
9.939
17.800
11.226
17.523

15.624
10.210
17.465
10.496
18.579

10.319
18.053
11.182
18.276

12.162
11.377
12.140
13.872
12.038

11.662
11.331
12.783
12.551
11.175

11.606
10.760
12.106
12.531
11.523

11.156
12.343
12.984
11.579

13.864

13.098

12.956

12.796
9.860
11.535
14.107
13.393

12.256
9.634
11.244
13.552
12.528

12.237
9.728
11.304
13.638
12.244

9.741
11.361
13.766
12.722

15.621
18.212
15.060
15.977
13.093

14.746
17.336
14.313
14.559
12.561

14.826
16.978
14.499
15.038
12.274

17.508
14.624
15.191
12.643

13.070
12.424
14.419
11.295

12.166
11.847
13.117
10.734

12.214
11.694
13.367
10.654

11.989
13.635
10.894

15.383
22.045
13.683
10.461
14.386
11.187

14.428
20.795
12.807
10.034
13.310
10.855

13.917
18.812
12.764
9.786
13.197
10.487

20.551
13.085
10.094
13.631
10.843

14.066
15.097
16.027
14.081
12.878
13.037

13.390
14.574
15.941
13.291
12.375
11.971

13.134
14.656
15.954
12.270
11.996
12.155

14.775
15.974
13.214
12.416
12.388
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25.949
11.471
31.777
18.935
20.227
24.978
18.790

13.193
13.008
12.916

