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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-42005).
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/31.03.2010)
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3. Την µε ΑΠ 15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
“Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. ∆13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄
1502/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για
την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης» σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του N. 3614/2007.

4. Την µε ΑΠ 13152/1870/26.3.2010 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 113/29.3.2010) Απόφαση του

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µε θέµα: ∆ιορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για
την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.

5. Την µε ΑΠ 7682/1854∆/Φ03 / 4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον
Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον
Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
και
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
στους
Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού»”.

6. Την µε Α.Π. 4319/1487∆/Φ04/24.08.2011(Α∆Α:4Α8ΟΦ-9ΛΞ) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και
ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή.
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» της περιόδου 2007-2013 (Α.Π.
ΥΠΕΧΩ∆Ε: 125956 – 07/08/2007) και τις αποφάσεις έγκρισης των αντίστοιχων
µελετών των ΠΕΠ των περιφερειών µεταβατικής στήριξης.
8. Την υπ’ αριθµ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
“Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της
Ελλάδας - CCI2007GR161PO001.
9. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, όπως
ισχύει κάθε φορά.
12. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L
210/31.7.2006) “περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής
και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει
14. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L
317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του
κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ
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1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει
15. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει.
16. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
17. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
18. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Εκχώρησης
αρµοδιοτήτων
διαχείρισης
πράξεων
των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την από 27.03.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», µε την οποία εγκρίθηκαν τα
κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται
στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.
20. Την από 03.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής,
µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.
21. Την από 17.11.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ
Μακεδονίας – Θράκης µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
του ΕΠΑΝ ΙΙ.
22. Την από 11.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.
23. Την από 04.12.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
του ΕΠΑΝ ΙΙ.
24. Το µε Α.Π. 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.09 Σχέδιο Οδηγιών για την εκτίµηση της
απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ.
25. Το µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 έγγραφο ΕΥΘΥ «Ενηµέρωση για
διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα
έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις»
26. Το µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ
σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους
δικαιούχους µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική
έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ.
27. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/16.11.1994)
«Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.
3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α/10.07.2007).
28. Το Ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010).
29. Το µε αρ. πρωτ.: Ζ1-15/18.01.2012 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 282/19.01.2012) έγγραφο
της ∆/νσης Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτής µε θέµα:
«Ρόλος της ΕΥ∆ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» στην
υλοποίηση της πράξης Ενίσχυσης Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών»
30. Την Εξειδίκευση της κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων
Καταναλωτών».
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ΚΑΛΕΙ

Ενώσεις Καταναλωτών ή ενώσεις ή συµπράξεις αυτών, ως δυνητικούς δικαιούχους, για
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης
των Ενώσεων Καταναλωτών».
Οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:



Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή



Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή
πιστοποιητικό µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συµπράξεως
φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών), η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο
πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί µέρους όρους της µεταξύ τους
συµφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή
συµπράξεις φορέων επιλέξουν την δηµιουργία ανεξάρτητου νοµικού προσώπου η
απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.

Σκοπός της παρέµβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών,
προκειµένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν καινοτόµες πρωτοβουλίες
στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων και των συµφερόντων του Καταναλωτή. Στο
πλαίσιο αυτό αναµένεται η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η ενίσχυση
της εµπιστοσύνης τους στις επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.
Το καταναλωτικό κίνηµα βρίσκεται σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη καµπή της ανάπτυξής του. Στη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναπτυχθούν κίνητρα για
συνεργασία των Ενώσεων των Καταναλωτών και να ενθαρρυνθούν δράσεις, που θα
επιτρέψουν σε αυτές να αναπτύξουν καλύτερες υποδοµές, να δραστηριοποιηθούν
ευρύτερα, να ισχυροποιηθούν και να εδραιώσουν την κοινωνική τους αναγνώριση και
αποδοχή, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο µέλλον µε τις δικές τους δυνάµεις
στην αποστολή τους, ήτοι στην προστασία και προαγωγή των οικονοµικών συµφερόντων
των καταναλωτών.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρέµβασης δύναται να χρηµατοδοτηθούν Σχέδια ∆ράσης στα
οποία εντάσσονται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:
1. Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιµης κατανάλωσης, της περιβαλλοντικής
συνείδησης σε σχέση µε την καταναλωτική συµπεριφορά και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
2. Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωµάτων οµάδων πληθυσµού (όπως
ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, µονογονεϊκή οικογένεια κ.α.) υπό την ιδιότητα
τους ως καταναλωτών.
3. Ενέργειες νοµικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των
δικαιωµάτων των καταναλωτών καθώς και υποστήριξης τους στην εφαρµογή του
νόµου 3869/2010 για την ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων.
Τα προτεινόµενα προς υλοποίηση Σχέδια ∆ράσης θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής γενικά
χαρακτηριστικά:
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¾

Να αποτελούν αυτοτελείς δράσεις σε σχέση µε τη γενικότερη δραστηριότητα της
Ένωσης Καταναλωτών ή και επέκτασή της

¾

Να είναι πλήρως εξειδικευµένα και τεκµηριωµένα

¾

Να είναι χρονικά προσδιορισµένα

¾

Να έχουν σαφή και αποτιµώµενα αποτελέσµατα

Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει µέχρι δύο (2) προτάσεις ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1), εκ των οποίων µία (1) ως αποκλειστικός
δικαιούχος και µία (1) σε συνέργεια µε άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό
την προϋπόθεση να µην υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των Πράξεων και το φυσικό
αντικείµενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.
Ο προϋπολογισµός της προτεινόµενης Πράξης δύναται να ανέρχεται έως τις 40.000 €.
Στις περιπτώσεις συνεργασίας/σύµπραξης δύο ή περισσοτέρων Ενώσεων Καταναλωτών,
το ποσό του προϋπολογισµού θα προσαυξάνεται έως και 40.000 € για τη συµµετοχή
κάθε επιπλέον Ένωσης, και δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 €.
Επισηµαίνεται ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται όσον αφορά τη
χωροθέτησή τους είτε σε µία ή περισσότερες περιφέρειες από τις οκτώ του
Στόχου 1 (Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά), είτε στην Περιφέρεια
Αττικής, είτε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είτε στο Νότιο Αιγαίο, είτε στην
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία.
Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα είναι έξι (6)
µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ως ηµεροµηνία έναρξης ενός έργου και έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών δύναται να
είναι η ηµεροµηνία υποβολής της Πράξης.
Η περίοδος υλοποίησης κάθε Πράξης δεν µπορεί να υπερβεί την 30.06.2015.
1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στα ακόλουθα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, Άξονες Προτεραιότητας, στις ακόλουθες θεµατικές
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα.
Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

ΚΩ∆.

03

Βελτίωση του Επιχειρηµατικού
Περιβάλλοντος

ΚΩ∆.

03

ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

Αττικής

ΚΩ∆.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
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Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης

ΚΩ∆.

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Μακεδονίας – Θράκης

ΚΩ∆.

09

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα
στην ΠΚΜ

ΚΩ∆.

04

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Μακεδονίας – Θράκης

ΚΩ∆.

09

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα
στην Π∆Μ

ΚΩ∆.

05

ΣΤΟΧΟΣ 1 – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

ΚΩ∆.

12

ΚΩ∆.

08

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

42

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

43

111
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα
στην Περιφέρεια Σ. Ελλάδος
ΣΤΟΧΟΣ 2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1.2

03

ΚΩ∆.

ΚΩ∆.

11

ΚΩ∆.

06

90
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
στο Ν. Αιγαίο
ΣΤΟΧΟΣ 2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας
των ΜΜΕ

ΚΩ∆.

ΚΩ∆.

Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων
Καταναλωτών

ΚΩ∆.

Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες

ΚΩ∆.

09

03.03.09.03.12
13.03.09.03.12
09.04.09.03.12
09.05.09.03.12
12.08.09.03.12
11.06.09.03.12

22

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους
των Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
Αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του
ανταγωνισµού, την αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και
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υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωµάτων του
καταναλωτή.
(β) ∆είκτες Παρακολούθησης
Πίνακας 2

ΚΩ∆.
8004

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
Μελέτες-εµπειρογνωµοσύνες-έρευνες-αξιολογήσεις

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

8009

Αριθµός εκδηλώσεων (ενεργειών ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

Αριθµός

8016

Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας

Αριθµός

8013

Τεχνολογικός Εξοπλισµός

Αριθµός

8014

Λογισµικό

Αριθµός

Αριθµός

Πίνακας 3
ΚΩ∆.
501

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια
υλοποίησης της πράξης

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ισοδύναµα ανθρωποέτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1
Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων
µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και
κατηγορία πράξεων, ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ως
ακολούθως:
Πίνακας 3

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

(1)

(2)

1

Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων
Καταναλωτών

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(3)

1.000.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1

1.000.000 €

όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από
το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής
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Η δηµόσια δαπάνη κατανέµεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και Άξονα Προτεραιότητας
ως εξής:
Πίνακας 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος

568.000

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης

208.000

Μακεδονίας – Θράκης

Ψηφιακή σύγκλιση και
επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ

152.000

Μακεδονίας – Θράκης

Ψηφιακή σύγκλιση και
επιχειρηµατικότητα στην Π∆Μ

32.000

Ψηφιακή σύγκλιση και
επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Σ.
Ελλάδος

31.000

Αττικής

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Ηπείρου
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα στο Ν. Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ

9.000
1.000.000

2.2

Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης
δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά θεµατική
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους
δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.

2.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

3
3.1

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των
προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της µε αρ. πρωτ. 14053/
ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
όπως ισχύει.
3.3

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης είναι επιλέξιµες όλες οι δαπάνες που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του έργου, σχετίζονται άµεσα µε την
υλοποίηση των προτάσεων και δεν καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισµό ή
άλλο πρόγραµµα. Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών και η
οικονοµική διαχείριση έργων περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/7

-8-

ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-ΤΑΠ

4
4.1

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης µέχρι 31.12.2012.
Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της
ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς
διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η
ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας.

4.2

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.antagonistikotita.gr.

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ). Το Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί
στο φάκελο της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και
σφραγίδα από τους αρµόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί µέσω της
υποβολής του στην φόρµα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην
διεύθυνση http://logon.mnec.gr/ .
(iii) Βεβαίωση εγγραφής στο
Γραµµατείας Καταναλωτή

Μητρώο

Ενώσεων

Καταναλωτών

της

Γενικής

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή
πιστοποιητικό µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή
συµπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο
εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί µέρους όρους της µεταξύ τους
συµφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση που οι
ενώσεις ή συµπράξεις φορέων επιλέξουν την δηµιουργία ανεξάρτητου νοµικού
προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο
πρόσωπο αυτό.
(v) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση ή Σύµπραξη
φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών) θα πρέπει να υποβληθεί Προγραµµατική
Σύµβαση µε ακριβή περιγραφή των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των
επιµέρους µελών της ένωσης ή σύµπραξης.
(vi) Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα
αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η
προτεινόµενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ
4.3

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής
υποβολής του ΟΠΣ και αποστέλλει σε µορφή pdf το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο
Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα. Σε
περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη
δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» το αργότερο έως την
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ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα
υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα
φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το
παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της
ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της Πράξης υποβάλλονται
και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής τους.
4.4

5

Κάθε Τ∆ΠΠ πρέπει να φέρει την σύµφωνη γνώµη και υπογραφή του Φορέα
Χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στυλιανό
Καναβό (ΓΓΚ), τηλ. 210 3801254, e-mail: Kanavos@efpolis.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
Ε.Π.
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ, µε
βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά µε
την:
(i)

πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)

τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,

(iii) σκοπιµότητα της πράξης και
(iv) ωριµότητα της πράξης.
Τα εξειδικευµένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση.
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε
ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆ (χρόνος ολοκλήρωσης:15ηµέρες)

βάση

την

5.3 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Μετά
την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της
απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους
ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια
ΕΥ∆. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου
εντός (5) ηµερών από τη λήψη του, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του
το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της.
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5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα
(χρόνος ολοκλήρωσης: πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
υπογεγραµµένου
Συµφώνου
στην
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»).
5.6 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης.

6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των
όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει:
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης
και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.

(ii)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης».

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»για τις διαδικασίες διακήρυξης
και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων να
λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
(iv) Να
αποστέλλουν
στην
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
µηνιαία τα στοιχεία
οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης
και των υποέργων της.
(v)

Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της
δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις
δηλούµενες
προς
την
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης
∆απανών.
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(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο
του Ε.Π. δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.
(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή
τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(x)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην
κ. Α. Μελισσανίδου, τηλέφωνο 210 7450896, e-mail: alexmeli@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστηµα διαχείρισης των Ε.Π., το θεσµικό
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στα εν λόγω Ε.Π., τους
κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση
Τ∆ΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου,
εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για
την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.antagonistikotita.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο
επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

7.2

Στη διεύθυνση http://esub.mnec.gr/esub4console/register.zul µπορείτε να
συµπληρώσετε τα στοιχεία σας για Αίτηση ∆ηµιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη
για την Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την παρούσα
πρόσκληση.
Ο Ειδικός Γραµµατέας
για την Ανταγωνιστικότητα

Εµµανουήλ Πατεράκης
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Συνηµµένα:
1. Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης
2. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης
3. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης
4. Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης
5. Κριτήρια Επιλογής πράξεων
6. Παράρτηµα Ι. Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών - Οικονοµική ∆ιαχείριση Έργων
7. Έγγραφο της ΕΥΘΥ µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και
αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και
συναφείς υποχρεώσεις»
Κοινοποίηση:
¾ Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Nίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
¾ Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα
¾ ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, ΕΥΣ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
¾ ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
¾ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
¾ Γραφείο Γενικής Γραµµατέας Εργασίας, Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα
Εσωτερική διανοµή:
¾
¾

¾

Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΕ
Μονάδες Α1, Β1, Γ
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