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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 25-06-2014
Α.Π.: 7398 / 4150 / Α2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης και οριστικοποίηση ένταξης έργων στο
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό
Αποθεματικό Απροβλέπτων.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) –
Ίδρυση Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντίστοιχα.
4. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/07.03.2012 Απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας
(De Minimis) όπως ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
7. 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.
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8. 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 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
9. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
(2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως ισχύει.
11. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης
και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
12. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 11770/ΕΥΣ 2102/28.03.2013 (ΦΕΚ 696/Β/28.03.2013) Υπουργική
Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.
14. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του
έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ,
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ.
4226/1019Δ/14.4.2009).
15. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/14.04.2009,
«Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με
το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96».
16. Την υπ’ αριθμ. 1496/286Α1/0020-Α10/04.03.2013 (ΦΕΚ 604/Β/15.03.2013) Υπουργική
Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ)
του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
17. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/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 Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των
Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.
18. Την από 21.11.2012 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) για την έγκριση των κριτηρίων
αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
19. Την με Α.Π. 316/49/Α2/18.01.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη
παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π.
5521/3489/Α2/16.04.2014 όμοια απόφαση.
20. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/26.03.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Συμπλήρωση
διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την
στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και
στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
21. Την με Α.Π. 2324/531/Α2/05.04.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Παράταση μέχρι την
Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της
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Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
22. Την με Α.Π. 5794/1403/A2/23.08.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
23. Την με Α.Π. 7338/1810/A2/15.10.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μετά
την ένταξη των έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη
της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
24. Τα έγγραφα του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 6025/9.12.2013 (9152/2419/Α2/11.12.2013), με Α.Π.
6286/31.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1/1/Α2/ 2.01.2014), με Α.Π. 6301/7.01.2014 (Α.Π.
ΕΥΔ ΕΠΑΕ 143/10/Α2/8.01.2014), με Α.Π. 6025/9.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ
144/110/Α2/10.01.2014), με Α.Π. 6918/21.02.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4136/2789/
11.03.2014) και με Α.Π. 7072/28.02.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3864/2575/04.03.2014) με
θέμα: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω
Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων –
Ενταγμένες Προτάσεις με αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία ένταξης.
25. Την με Α.Π. 2359/1592/Α2/06.02.2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα : «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Εθνικό
Αποθεματικό Απροβλέπτων – Ενταγμένες Προτάσεις με αποκλίσεις σε σχέση με τα
στοιχεία ένταξης.
26. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 7103/05.03.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ
4077/2743/10.05.2014) που αφορά σε συμπληρωματικό αρχείο με ειδικές περιπτώσεις
έργων των ΔΕΠ & ΑΝΚ που θα πρέπει να εξετασθούν.
27. Το με Α.Π. 8397/20.03.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4720/3076/Α2/24.03.2014) έγγραφο της
Διαχειριστικής
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
(ΔΕΠ)
με
θέμα:
Αποστολή
συμπληρωματικών στοιχείων θεμάτων τα οποία προέκυψαν κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών ένταξης.
28. Το με Α.Π. 7339/21.03.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4984/3191/01.04.2014) ενημερωτικό
σημείωμα του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τα δικαιολογητικά για το έργο με κωδικό ΑΑΓ2-01913.
29. Το από 14.04.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5449/3477/Α2/15.04.2014) έγγραφο της
Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) σχετικά με τις προτάσεις με κωδικό
έργου ΑΑΓ2-01390 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ & ΑΑΓ2-00799 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ.
30. Το από 9.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6108/3737/09.05.2014) ηλεκτρονικό μήνυμα της
Αναπτυξιακής Κρήτης σχετικά με την πρόταση με κωδικό έργου ΑΑΓ2-00242
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
31. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 8053/13.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6248/3792/
14.05.2014) που αφορούν σε έργα του ΔΕΣΜΟΥ για τα οποία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις
κατά τον έλεγχο φυσικού φακέλου.
32. Το από 8.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6251/14.05.2014) ηλεκτρονικό μήνυμα της
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ σχετικά με την πρότασης με κωδικό έργου ΑΑΓ2-01970
ΜΠΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ.
33. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 8132/19.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6452/3845/
20.05.2014) διευκρινίσεις επί των έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη
Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας»
34. Τα έγγραφα του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 8358/23.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6558/3872/
23.05.2014) που αφορά σε επικαιροποίηση της πληροφόρησης του προγράμματος στο
ΠΣΚΕ & με Α.Π. 8476/02.06.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6791/3954/3.6.2014) που αφορούν
σε διευκρινίσεις σχετικά με το απεσταλμένο στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ αρχείο με Α.Π.
8358/23.05.2014
35. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 8451/30.05.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6728/3924/
30.05.2014) που αφορά σε ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις: ΑΑΓ1-02117 ΖΑΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
36. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 8663/10.06.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7036/4057/Α2/
11.06.2014) που αφορά σε διευκρινιστικές παρατηρήσεις.
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37. Την με Α.Π. 5300/3327/Α2/10.04.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα: Οριστικοποίηση
Ένταξης επιχορηγούμενων προτάσεων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για
τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του
Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
38. Την με Α.Π. 6209/3768/Α2/13.05.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα: Οριστικοποίηση
Ένταξης επιχορηγούμενων προτάσεων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για
τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του
Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
39. Την με Α.Π. 6288/3804/Α2/15.05.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα: Οριστικοποίηση
Ένταξης επιχορηγούμενων προτάσεων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για
τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του
Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Την αποδοχή των αιτημάτων τροποποίησης όπως αποτυπώνονται στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων
που αναγράφονται σε κάθε πρόταση ξεχωριστά και την ακόλουθη
οριστικοποίηση της ένταξης των έργων αυτών στο
Πρόγραμμα
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
μέσω
Ενίσχυσης
της
Επιχειρηματικότητας»
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι τροποποιήσεις των έργων αυτών δεν διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και σε κάθε
περίπτωση πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Β.

Την ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ κάθε ενός ενδιαφερόμενου για την απόφαση αυτή.

Γ.

Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ
http://www.antagonistikotita.gr,
του
ΕΣΠΑ
www.espa.gr,
του
ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.

Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Νίκος Δένδιας

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι
2. Παράρτημα ΙΙ
Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 ΕΦΕΠΑΕ
 ΕΥΔ ΕΠΕΑΑ
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Μονάδες Α1, Β3, Γ, Δ

Σελίδα 4 από 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1

ΑΑΓ1-00050

ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

2

ΑΑΓ1-00119

ΑΣΛΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ

3

ΑΑΓ1-00394

ΚΑΖΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

4

ΑΑΓ1-00542 ΤΟΠΟΥΖΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5

ΑΑΓ1-00601

6

ΑΑΓ1-00924

7

ΑΑΓ1-01322

ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
ΚΑΔ Έναρξης:
Αρχικά πραγματοποιήθηκε έναρξη του κατασκευστικού ΚΑΔ, 41.20.20.01 |Εργασίες διαμόρφωσης Κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών και μεταβολή του στις
20.04.2014 με τον ΚΑΔ επένδυσης 55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων.
ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
75.00.1 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες
46.46.11.20 | Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ :
75.00.1 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες
46.46.11.20 | Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)

ΑΝΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Να
προχωρήσει
οριστικοποίηση.

η

πρόταση

προς

ΕΛΑΝΕΤ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά
κτηνιατρικής χρήσης να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

Πραγματοποιήθηκε έναρξη της επιχείρησης και στον μη επιλέξιμο 4βάθμιο 56.30.10.03. Επιπλέον έγινε έναρξη και στον επιλέξιμο ΚΑΔ 47.24.17 ο οποίος συνάδει με το
επιχειρηματικό σχέδιο.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από
αναψυκτήριο να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

Σύμφωνα με τη Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. έγινε ενεργοποίηση του ΚΑΔ 93.29.19, ο οποίος περιλαμβάνει τον μη επιλέξιμο 93.29.19.04. (Είχε προσκομισθεί ΥΔ ότι δεν θα
δραστηριοποιηθεί στον συγκεκριμένο μη επιλέξιμο ΚΑΔ).

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς
προσφορά ποτού ή φαγητού) να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Οι ΚΑΔ 47.24.16.01 "Λιανικό εμπόριο
(πρατήριο)
ψωμιού
και
άλλων
ειδών
αρτοποιίας", 47.29.18.02 "Λιανικό εμπόριο
γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά", 47.24.17
"Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με
βάση τη ζάχαρη" είναι συναφείς με το Ε/Σ,
ωστόσο χρειάζεται να γίνει εξειδίκευση του
γενικού ΚΑΔ 56.29 που περιέχει και μη
επιλέξιμο ΚΑΔ 56.29.2 "Υπηρεσίες καντίνας",
προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα
δραστηριοποίησης σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
46.49.39.01. "Εξαγωγή ψευδοκοσμημάτων από
κάθε ύλη" να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΑΝΚ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
56.30.10.03(Υπηρεσίες που παρέχονται από
αναψυκτήριο) να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

Πραγματοποιήθηκε έναρξη της επιχείρησης και στον 2βάθμιο 56.29 ο οποίος εμπεριέχει τον μη επιλέξιμο 3βάθμιο 56.29.2. Επιπλέον προστέθηκαν και οι επιλέξιμοι
ΚΑΔ 47.24.16.01, 47.29.18.02, 47.24.17 οι οποίοι συνάδουν με το επιχειρηματικό σχέδιο.

ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δεν ενεργοποιήθηκαν όλοι οι ΚΑΔ του Τεχνικού Παραρτήματος. Ενεργοποιήθηκε ο 3βάθμιος 46.49.39 ο οποίος εμπεριέχει τον μη επιλέξιμο 4βάθμιο 46.49.39.01.
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
ΚΑΔ Έναρξης:
93.29.19.05 |Υπηρεσίες παιδότοπου
56.30.10.03 |Υπηρεσιες που παρέχονται από αναψυκτήριο (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)
88.91.13.00 |Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
93.11.10.03 |Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (Πισίνας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

8

9

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ1-01404

ΑΑΓ1-01727

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
46.75.11 - Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
46.46.11.20 - Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.76.78 - Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
47.76.77 - Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
46.21.14 - Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών
46.69.20.02 - Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης
46.61.11.06 - Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών
ΚΑΔ Έναρξης:
46.75.11 - Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
46.46.11.20 - Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.76.78 - Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων
47.76.77 - Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
46.21.14 - Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών
46.69.20.02 - Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης
46.61.11.06 - Χονδρικό εμπόριο αρμεκτικών μηχανών
47.73.74.13 - Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)

ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δεν πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση των 3βάθμιου ΚΑΔ 46.42.10, 43.48.10, 46.49.39 οι οποίοι εμπεριέχουν τους μη επιλέξιμους 46.42.11.01, 46.42.11.02,
ΦΩΤΕΙΝΗ
46.42.11.03, 46.48.10.01, 46.49.39.01, 46.48.10.02

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
4120 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΔ Έναρξης:
4120 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43311 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 43331 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ 43341 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 43911 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 43994 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 43996 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ 42111 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 711212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 711211 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 461411 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 461413 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 461112 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ.

10

ΑΑΓ1-01757

11

ΑΑΓ1-02117 ΖΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12

ΑΑΓ1-02148

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΑΚΟΥΚΗ

ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 56.10.19.14 "Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος", 56.30.10.03
"ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ) που διεκόπη.
ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
88.99.19.04 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ"
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 88.99.19.04 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ", 70.22.12 "Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)", 73.11.19.03 "Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)", 78.10.1 "Υπηρεσίες
γραφείων εύρεσης απασχόλησης", 68.32.11.03 "Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών"
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ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΣΜΟΣ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά
κτηνιατρικής χρήσης να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ
46.42.11.01 "Εξαγωγή γυναικείων έτοιμων
ενδυμάτων και φορεμάτων", 46.42.11.02
"Εξαγωγή μπλουζών γυναικείων, πουκάμισων
ανδρικών, πιτζαμών και παρόμοιων ειδών",
46.42.11.03 "Εξαγωγή πλεκτών ενδυμάτων,
από κάθε ύλη", 46.48.10.01 "Εξαγωγή σκευών
από
άργυρο",
46.49.39.01
"Εξαγωγή
ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη", 46.48.10.02
"Εξαγωγή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων"
να
προχωρήσει
η
πρόταση
προς
οριστικοποίηση.

ΑΝΚ

Οι
επιπλέον
ΚΑΔ
461411
Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
λογισμικού,
ηλεκτρονικού
και
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων
461413
Εμπορικοί
αντιπρόσωποι
που
μεσολαβούν
στην
πώληση
άλλων
μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού
π.δ.κ.α..και
ιδιατερα
461112
εμπορική
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
λουλουδιών και φυτών είναι επιλέξιμοι και δεν
τροποποιούν
ουσιωδώς
τα
κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

ΔΕΠ

ΔΕΠ

Η
πρόταση
να
προχωρήσει
προς
οριστικοποίηση.
Ο επιπλέον ΚΑΔ, 68.32.11.03 "Υπηρεσίες
έκδοσης
λογαριασμών
κοινοχρήστων
πολυκατοικιών" είναι επιλέξιμος και δεν
τροποποιεί
ουσιωδώς
τα
κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΑΔ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
56.10.19.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο
56.30.10.14
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
56.10.11.13 Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.10 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΔ 56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)
Την 5-6-2014 βεβαίωση μεταβολής σύμφωνα με την οποία την 5-6-14 διακόπτει τον μη επιλέξιμο 56.30.10.08 και προσθέτει με ημερομηνία έναρξης 30/05/2014 τον
ΚΑΔ 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε
επιλέξιμο και συναφή με το επενδυτικό σχέδιο
ΚΑΔ 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται
από καφετέρια.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από
αναψυκτήριο να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 58.11.19, 58.11.30, 82.30.11,
85.59.19.05,
85.59.19.06,
86.90.18.04,
90.02.12, 90.02.12.01, 90.03.11.12, 59.11.11,
63.11.30, 86.90.19.03, 73.12.19.01, 63.12.10
είναι επιλέξιμοι. Να προχωρήσει προς
οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον
γίνει
μεταβολή
στη
Δ.Ο.Υ.
προσθέτωντας τους ΚΑΔ του Τεχνικού
Παραρτήματος να προχωρήσει η πρόταση
προς οριστικοποίηση.

ΔΕΠ

Εφόσον
γίνει
μεταβολή
στη
Δ.Ο.Υ.
προσθέτωντας τους ΚΑΔ του Τεχνικού
Παραρτήματος να προχωρήσει η πρόταση
προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
70.22.12.03 "Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για
την εξαγωγή αγαθών" να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.
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ΑΑΓ1-02171

14

ΑΑΓ1-02174 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΗΛΙΑΝΑ

Στο εγκεκριμένο Ε/Σ οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης ήταν 10. Απο αυτούς δεν ενεργοποιήθηκαν τρεις (47.24.16.03, 47.24.16.06, 47.25.26) και επιπλέον
προστέθηκε ο 56.30.10.03 οποίος είναι μη επιλέξιμος.

15

ΑΑΓ1-02858

ΚΑΔ Έναρξης:
58.11.19 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
58.11.30 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
86.90.18.04 Υπηρεσίες ψυχολόγου
90.02.12 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων
90.03.11.12 Υπηρεσίες συγγραφέα
59.11.11 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
63.11.30 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
73.12.19.01 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών
63.12.10 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

16

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
88.91.11 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΑΓ1-02921
αναπηρία, 88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΔ Έναρξης:
41.20.20.02 Εργασίες 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 έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

17
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Ψ-Χ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
ΚΑΔ Έναρξης:
ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΑΓ1-03042
88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού, 41.20.20.01 Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

ΑΑΓ1-03138

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ

Δεν πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση του 3βάθμιου ΚΑΔ 70.22.12 ο οποίος εμπεριέχει τον μη επιλέξιμο 70.22.12.03.

Page 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α
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20

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
96.09.13 - Υπηρεσίες μηχανημάτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη π.δ.κ.α. (όχι για πώληση αγαθών ή για τυχερά παιχνίδια)
ΑΑΓ1-03234 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΔ Έναρξης:
96.09.13 - Υπηρεσίες μηχανημάτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη π.δ.κ.α. (όχι για πώληση αγαθών ή για τυχερά παιχνίδια)
43.33.10.02 - Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
56.10.13.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος,
56.10.19.13Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος, 56.10.19.14 Υπηρεσίες που
παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος, 47.21.12.11 Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών
φρούτων ή ξηρών καρπών, 47.29.24.33Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού, 47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδουκαι έναν μη επιλέξιμο τον 56.10.19.12 Υπηρεσίες που
παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων χωρίς παροχή καθίσματος
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 56.10.13.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος,
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΑΓ1-03261
56.10.19.13Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος, 56.10.19.14 Υπηρεσίες που
ΕΙΡΗΝΗ
παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος, 47.21.12.11 Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών
φρούτων ή ξηρών καρπών, 47.29.24.33Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού,
47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου
και έναν μη επιλέξιμο τον 56.10.19.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων χωρίς παροχή καθίσματος
(ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑΚΟΠΉ)

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο επιπλέον ΚΑΔ 43.33.10.02 - Εργασίες
διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους
ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών
ΔΕΣΜΟΣ
λιθολαξευτών ή μαρμάρινων είναι επιλέξιμος
και δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

ΔΕΠ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 10.52 "Παραγωγή παγωτών"
ΚΑΙ 10.85 "Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και
φαγητών" είναι επιλέξιμοι και δεν τροποποιούν
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης. Να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ 2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ, ΤΩΝ 10.52 "Παραγωγή παγωτών" ΚΑΙ 10.85 "Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών".
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ΑΑΓ1-03394

ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
96091909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ 96091917 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ Έναρξης:
96091909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ 96091917 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 47788608 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ,ΌΧΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΑ Η ΛΙΘΟΥΣ 47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 477171 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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ΑΑΓ1-03422

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Στο εγκεκριμένο Ε/Σ ο ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης είναι ο 47.11.10.05. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ενεργοποιήθηκε επιπλέον και ο
ΚΑΔ 56.30.10.07, ο οποίος είναι επιλέξιμος.

ΑΕΔΕΠ
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ΑΑΓ1-03574

ΝΤΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πραγματοποιήθηκε έναρξη της επιχείρησης και στον 2βάθμιο 70.22 ο οποίος εμπεριέχει τον μη επιλέξιμο 4βάθμιο 70.22.12.03. Είχε προσκομισθεί Υ/Δ περι μη
επιθυμίας δραστηριοποίησης στον εν λόγω ΚΑΔ.

ΑΕΔΕΠ
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ΑΝΚ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 47788608 ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΛΛΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΌΧΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΤΙΜΑ
ΜΕΤΑΛΑ Η ΛΙΘΟΥΣ 47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 477171
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 47788904
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ είναι επιλέξιμοι και
δεν τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
Ο επιπλέον ΚΑΔ 56.30.10.07 "Υπηρεσίες που
παρέχονται από καφετέρια" είναι επιλέξιμος και
δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
70.22.12.03 "Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για
την εξαγωγή αγαθών" να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΑΑΓ1-03596

ΑΑΓ1-03772

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Σύμφωνα με τη Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ενεργοποιήθηκε ο τριτοβάθμιος ΚΑΔ 70.22.12, ο οποίος περιλαμβάνει και τον μη επιλέξιμο 70.22.12.03. (Είχε προσκομισθεί ΥΔ
περί μη δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο μη επιλέξιμο ΚΑΔ).

Κατατέθηκε Μισθωτήριο 4534/21-5-13. Δεν συνταχθηκε στο όνομα της εταιρείας αλλά στο όνομα της δικαιούχου.
ΜΠΙΤΗΣ Α.- ΤΖΕΛΛΟΥ
Στην έναρξη προστέθηκε επιπλέον ο ΚΑΔ 71.12.19.03.
Φ. ΟΕ
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ΑΑΓ1-03858

ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
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ΑΑΓ1-03967

ΜΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
46.49.36 (Χονδρικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών)
47.79.91 {Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών)}
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ :
47.59.55.14 (Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α).
46.47.11.14 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό)
46.65.10.06 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήματα)
46.65.10.07 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
47.59.55.13 (Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά)
47.59.55.16 (Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα)

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
[93.29.19.05] - Υπηρεσίες παιδότοπου
Πραγματοποιήθηκε έναρξη και στον μη επιλέξιμο ΚΑΔ 56.30.1.03. Δεν ηταν δυνατον να προστεθει στο πεδίο Ι καθώς το ΠΣΚΕ δεν δινει την δυνατότητα να εισαχθούν
μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
32.12.13.Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοίας ή αργυροχοίας και μερών τους
47.77.82.04 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοίας ή αργυροχοίας και μερών τους
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
ΑΑΓ1-05014 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΔ Έναρξης:
32.13.10.00 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
15.20.10.00 Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων
47.91.72.00 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
47.91.82.00 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφίαή μέσω διαδικτύου
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ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
70.22.12.03 "Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για
την εξαγωγή αγαθών" να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

1. Να προσκομισθεί ορθή επανάληψη του
μισθωτηρίου στο οποίο θα γίνεται σαφής
αναφορά ως προς τη χρήση του μισθίου
(άρθρο 5 του Συμβολαίου), ούτως ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι αφορά στο επιχορηγούμενο έργο.
Κατά τ' άλλα ισχύει το συμβόλαιο που
υποβλήθηκε εμπροθέσμως.
2. Ο επιπλέον ΚΑΔ 71.12.19.03 Υπηρεσίες
εκπόνησης
μελετών
και
επίβλεψης
τοπογραφικών έργων είναι επιλέξιμος και δεν
τροποποιεί
ουσιωδώς
τα
κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

Οι επιπλέον ΚΑΔ 47.59.55.14 (Λιανικό εμπόριο
μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α).
46.47.11.14 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων
επίπλων,
που
χρησιμοποιούνται
στην
κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο
καθιστικό)
46.65.10.06 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων
επίπλων για καταστήματα)
ΕΛΑΝΕΤ 46.65.10.07 (Χονδρικό εμπόριο ξύλινων
επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
47.59.55.13 (Λιανικό εμπόριο μεταλλικών
επίπλων γενικά)
47.59.55.16
(Λιανικό
εμπόριο
ξύλινων
επίπλων, για καταστήματα) είναι επιλέξιμοι και
δεν τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας
και
αξιολόγησης.
Να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από
αναψυκτήριο να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΑΝΚ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 32.13.10.00 Κατασκευή
κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
15.20.10.00 Κατασκευή υποδημάτων εκτός των
αθλητικών,
των
προστατευτικών
και
ορθοπεδικών υποδημάτων
47.91.72.00 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
47.91.82.00 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω
διαδικτύου είναι επιλέξιμοι και δεν τροποποιούν
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

29

30

31

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΑΓ1-05252 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Δεν πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση του 2βάθμιου ΚΑΔ 70.22 και του 3βάμιου 70.22.1 οι οποίοι εμπεριέχει τον μη επιλέξιμου 70.22.12.03.

ΑΑΓ1-05377

ΑΑΓ1-05809

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
46.38.29 - Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α
ΚΑΔ Έναρξης:
46.38.29 - Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α
46.31.12.00 - Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών 46.31.11 - Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
46.33.13 - Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών
46.34.11 - Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών
46.38.10.14 - Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)
46.21.11 - Χονδρικό εμπόριο δημητριακών
46.49.19 - Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
46.44.12 - Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
46.32.11 - Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών)

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
85.59.19 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
ΚΑΔ Έναρξης:
85.42.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
73.12.13 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
85.42.15 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.59.13.01 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων
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ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
70.22.12.03 "Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για
την εξαγωγή αγαθών" να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

Οι επιπλέον ΚΑΔ 46.31.12.00 - Χονδρικό
εμπόριο
επεξεργασμένων
φρούτων
και
λαχανικών 46.31.11 - Χονδρικό εμπόριο
νωπών φρούτων και λαχανικών
46.33.13 - Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων
και λιπών
46.34.11 Χονδρικό
εμπόριο χυμών,
μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη
αλκοολούχων ποτών
46.21.11 - Χονδρικό εμπόριο δημητριακών
46.49.19 - Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής
ΔΕΣΜΟΣ
χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
46.44.12
Χονδρικό
εμπόριο
υλικών
καθαρισμού
46.32.11 - Χονδρικό εμπόριο κρέατος
(συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) είναι
συναφείς με το Ε/Σ δεν τροποποιούν
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης. Εφόσον γίνει διακοπή του μη
επιλέξιμου ΚΑΔ 46.38.10.14 - Χονδρικό
εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων να
προχωρήσει η προταση προς οριστικοποίηση.

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ
85.42.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες
πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης &
ΔΕΣΜΟΣ
85.42.15 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες
τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

32

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
56.30.10.14Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
ΚΑΔ Έναρξης:
ΑΑΓ1-05877 ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η επενδύτρια είχε αρχικά προσκομίσει βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο στον 41.20.20.01 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 έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.
Στη συνέχεια, την 16/12/2013 εκπρόθεσμα πραγματοποιήθηκε έναρξη σε συναφή με τον αρχικά εγκεκριμένο και επιλέξιμο ΚΑΔ 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται
από καφετέρια.

ΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται
από καφετέρια είναι επιλέξιμος και συναφής με
τον ΚΑΔ του τεχνικού παραρτήματος. Η
πρόταση να προχωρήσει προς οριστικοποίηση.

33

ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
47.21.12.09 "Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων", 47.21.12.12 "Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων", 47.21.12.13 "Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών
καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων", 47.22.13.12 "Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων,
αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια", 47.22.14.03 "Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών,
κατεψυγμένων", 47.23.15.02 "Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων,
αλατισμένων", 47.23.15.05 "Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών", 47.23.15.12 "Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος
ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων"
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 47.21.12.09 "Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων", 47.21.12.12 "Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων", 47.21.12.13 "Λιανικό εμπόριο
φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων", 47.22.13.12 "Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης,
κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια",
47.22.14.03 "Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων",
47.23.15.02 "Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων",
47.23.15.05 "Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών",
47.23.15.12 "Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων",
46.31.12.11 "Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων",
46.31.12.16 "Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων",
46.32.11.11 "Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων",
46.36.12.07 "Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας",
46.38.10.14 "Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων" (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ),
46.38.29.06 "Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α."

ΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ
46.38.10.14 "Χονδρικό εμπόριο ψαριών,
νωπών και κατεψυγμένων" να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

Α/Α

ΑΑΓ1-06079

ΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

ΑΑΓ2-00242

ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Σύμφωνα με το από 8/05/2014 e-mail (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6108/3737/9.5.2014) έγγραφο της Αναπτυξικής Κρήτης υποβλήθηκε το
μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο είναι εμπρόθεσμο.

ΑΝΚ

Το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι εμπρόθεσμο. Να προχωρήσει
η οριστικοποίηση της Πρότασης.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ 56.30.10.09
"Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ" και 56.10.11.06 "Υπηρεσίες παροχής
γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα" να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

ΔΕΠ

Ο επιπλέον ΚΑΔ 53.10.14.02 Υπηρεσίες ταχυδρομικών
πρακτορείων είναι επιλέξιμος και δεν τροποποιεί ουσιωδώς
τα
κριτήρια
επιλεξιμότητας
και
αξιολόγησης.
Nα
οριστικοποιηθεί η ένταξή της πρότασης.

2

ΑΑΓ2-00350

Στο εγκεκριμένο Ε/Σ ο ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης είναι ο 56.10.11.04 ο οποίος ενεργοποιήθηκε. Ωστόσο, η επιχείρηση
ΜΑΝΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ διαθέτει υποκατάστημα που δραστηριοποιείται σε δύο μη επιλέξιμους ΚΑΔ (56.30.10.09 και 56.10.11.06). Δεν είναι δυνατή η προσθήκη
των συγκεκριμένων ΚΑΔ στο πεδίο Ι.1.2, καθώς είναι μη επιλέξιμοι.

3

ΑΑΓ2-00664

ΚΟΣΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4

5

6

ΑΑΓ2-00668

ΑΑΓ2-00705

ΑΑΓ2-00799

Προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., με ημερομηνία έναρξης 31/12/ 2002, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος
και ημερομηνία μεταβολής 8/3/2013, όπου και γίνεται διακοπή του αρχικού ΚΑΔ και έναρξη των ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου.
Προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης με προέλευση:πρωτή έναρξη και ημερομηνία έναρξης, 8/3/2013 στους ΚΑΔ του επιχειρηματικού
σχεδίου.

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ και 56.10.11.10 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί,
ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙΤΗ μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 47.24.17.03 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή
τυποποιημένου 53.10.14.02 Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτορείων
ΚΑΔ Τεχνικού Παραρτήματος:
10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ζαχαροπλαστικής
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΚΑΔ Έναρξης:
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ ΥΠΟ
Η επιχείρηση αρχικά έκανε έναρξη με τον ΚΑΔ,41.20.20.01 | Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους
ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ
κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, την 5/5/2014 έκανε διακοπή του κατασκευαστικού ΚΑΔ και έναρξη των επιλέξιμων και
συναφών με το αντικείμενο της επένδυσης ΚΑΔ, 10.71.11.00 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού και 47.24.16.09 Λιανικό εμπόριο φρέσκου
ψωμιού.

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
47.21.12.09 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων, 47.23.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, 47.24.16.05
Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης 47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού , 47.29.24.06 Λιανικό εμπόριο άλλων
προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. , 47.22.13 Λιανικό εμπόριο κρέατος 46.32.11.16 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 47.21.12.09 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων, 47.23.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και
μαλακίων, 47.24.16.05 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης 47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού , 47.29.24.06
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. , 47.22.13 Λιανικό εμπόριο κρέατος 46.32.11.16 Χονδρικό εμπόριο νωπών και
κατεψυγμένων κρεάτων 46.38.10.14 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)
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ΑΕΔΕΠ

ΔΕΠ

Nα οριστικοποιηθεί η ένταξή της πρότασης.

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 46.38.10.14
"Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων" να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

7

8

9

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ2-00846

ΑΑΓ2-01016

ΑΑΓ2-01146

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, 56.10.11.09 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από
ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος, 47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας,
56.10.11.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος, 47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο
τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών, 56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος-,
53.20.12 Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) -

ΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 56.30.10.03
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο να προχωρήσει
η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΕΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

Η επιχείρηση είχε υποβάλει σαν υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης 21/03/2013. Από την εξέταση του φυσικού φακέλου και την
έναρξη στην Δ.Ο.Υ προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη στις 31/12/2002 με ΚΑΔ 10.00.00.00 αγρότης ειδικού καθεστώτος και
στις 21/03/2013 έχει κάνει μεταβολή εργασιών όπου διακόπτει τον ΚΑΔ 10.00.00.00 αγρότης ειδικού και κάνει έναρξη τους ΚΑΔ που
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
είχε δηλώσει στο επιχειρηματικό σχέδιο.

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
46.42 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
46.42.11.50 | Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων
47.71.71 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
46.42.1 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων
46.42.11 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)
ΚΑΔ Έναρξης:
46.42 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
46.42.11.50 | Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων
47.71.71 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
46.42.1 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων
46.42.11 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)
47.64.65.03 | Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
47.71.71.06 | Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαμών, ρομπών
47.71.71.07 | Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουμιών, συνόλων, σακακιών, μπλέιζερ, παντελονιών, φορμών με μπούστο
και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
47.71.71.08 | Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών
και παρόμοιων ειδών
47.71.71.10 | Λιανικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων, πιτζαμών, μπλουζών, εσώρουχων καπαρόμοιων ειδών
47.71.71.45 | Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτ
47.72.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων
47.71.71.16 | Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων
47.71.71.38 | Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
47.64.65.06 | Λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ
47.71.71.32 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων γάμου και βαπτιστικών
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Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ 46.42.11.01|
Εξαγωγή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων,
ΑΕΔΕΠ

46.42.11.02 | Εξαγωγή μπλουζών γυναικείων, πουκάμισων
ανδρικών, πιτζαμών και παρόμοιων ειδών, 46.42.11.03 |
Εξαγωγή πλεκτών ενδυμάτων, από κάθε ύλη.) να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

10

11

12

13

14

15

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ2-01155

ΑΑΓ2-01329

ΑΑΓ2-01390

ΑΑΓ2-01653

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΟΝΙΑΡΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΜΑΝΕΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
ΚΑΔ Έναρξης:
47.91.3 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.69 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
47.91.99 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών
62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
73.12.13 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
ΚΑΔ Έναρξης:
47.77.82.04 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους
47.52.49 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
90.03.1 Καλλιτεχνική δημιουργία
32.13.1 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
47.78.86.10 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια και 55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΔ Έναρξης:
ΞΑΝΘΗ
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια και 41.20.20.01 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 έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

ΑΝΔΡΕΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
47.24.16.08 - Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
ΚΑΔ Έναρξης:
56.30.10.03 - Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)
47.24.16.05 - Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης
47.24.16.08 - Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
47.25.25.01 - Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών
47.29.18.03 - Λιανικό εμπόριο γάλακτος

ΑΑΓ2-01724

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Στο εγκεκριμένο Ε/Σ ο ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης είναι ο 55.20.11.01. Σύμφωνα με τη Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΛΗΔΑ ενεργοποιήθηκαν επιπλέον και οι ΚΑΔ 82.19.13.02, 82.19.13.03, 74.30.11, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι.

ΑΑΓ2-01913

Η επενδύτρια εγκρίθηκε για τον ΚΑΔ 56.10.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου. Πραγματοποιεί
έναρξη την 4/10/2013 στον 56.10.1 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και στον μη επιλέξιμο 56.30.10.00
Υπηρεσίες Παροχής Ποτών. Προσκομίσθηκε εκπρόθεσμα, την 17/3/2014, βεβαίωση μεταβολής εργασιών, με εμπρόθεσμη ημερομηνία
διακοπής, την 4/10/2013, των ΚΑΔ 56.30.10.00 Υπηρεσίες Παροχής Ποτών και 56.10.1 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης. Πραγματοποιείται έναρξη την ίδια ημέρα (4/10/2013) στον αρχικά εγκεκριμένο ΚΑΔ 56.10.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΜΙΡΑΝΤΑ
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ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΚ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή
μακετίστα, εκτός διαφήμισης 62.01.11.04 Υπηρεσίες
δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
73.12.13 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο
διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης είναι επιλέξιμοι και
δεν τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης,
να
προχωρήσει
η
πρόταση
προς
οριστικοποίηση.

ΑΝΚ

Η δραστηριότητα της επιχείρησης με τους επιπλέον ΚΑΔ
32.13.1 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών
ειδών
47.78.86.10
Λιανικό
εμπόριο
απομιμήσεων
κοσμημάτων
47.77.82.04
Λιανικό
εμπόριο
ειδών
κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή
αργυροχοΐας και μερών τους 47.52.49 Λιανικό εμπόριο
κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. είναι σύμφωνη με την
περιγραφή του Ε/Σ και δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

ΔΕΠ

Η επιχείρηση έκανε έναρξη στον επιλέξιμο ΚΑΔ της
επένδυσης. Ο επιπλέον ΚΑΔ 41.20.20.01 Eργασίες
διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους
κατασκευών είναι επιλέξιμος και δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.

ΔΕΣΜΟΣ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 47.24.16.05 - Λιανικό εμπόριο προϊόντων
ζύμης
47.25.25.01 - Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας,
αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών
47.29.18.03 - Λιανικό εμπόριο γάλακτος είναι συναφείς με το
Ε/Σ.
Εφόσον γίνει διακοπή του μη επιλέξιμου ΚΑΔ 56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο να προχωρήσει
η πρόταση σε οριστικοποίηση της ένταξης.

ΑΕΔΕΠ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 82.19.13.02 "Υπηρεσίες διόρθωσης
τυπογραφικών
δοκιμίων",
82.19.13.03
"Υπηρεσίες
επεξεργασίας εγγράφων", 74.30.11 "Υπηρεσίες μετάφρασης"
είναι επιλέξιμοι και δεν τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης. Οριστικοποίηση της ένταξης
της πρότασης.

ΔΕΠ

Εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον εγκεκριμένο
ΚΑΔ 56.10.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη
εξυπηρέτηση εστιατορίου να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

16

17

18

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ2-01970

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προσκομίσθηκαν 2 παραχωρητήρια μη θεωρημένα από Δ.Ο.Υ, (θεωρημένα για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ) όπου δηλώνεται ότι ο
σύζυγος και η κόρη της επενδύτριας της παραχωρούν μέρος της οικίας τους, για άσκηση δραστηριότητας, στα οποία δεν φαίνεται το
ποσοστό νομής,κυριότητας και κατοχής του κάθε ιδιοκτήτη, για την οδό Ναυαρίνου 187. Προσκομίσθηκε επίσης εμπρόθεσμα Ε9, όπου
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
φαίνεται ως διεύθυνση ακινήτου, η οδός Ναυαρίνου 185. Με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά η επενδύτρια πραγματοποιεί έναρξη την
ΜΠΕΣΗ
8/10/2013, στην οδό Ναυαρίνου 187.Προσκομίσθηκε εκπρόθεσμα, συμβόλαιο γονικής παροχής, όπου ο σύζυγος της επενδύτριας, ο
οποίος έχει στην πλήρη κυριότητα,νομή και κατοχή του το ακίνητο στη θέση Μουρτεζά, το οποίο και παραχωρεί εξ'ολοκλήρου στην
κόρη του.

ΑΑΓ2-02028

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 47.29.21.02 Λιανικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου
ΧΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΔ Έναρξης:
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

ΑΑΓ2-02052

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
10.73.00.00 -Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
ΚΑΔ Έναρξης:
ΠΡΙΓΓΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
10.73.00.00 -Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.61.30.00 -Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΑΔ)
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΠ

Υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα
οριστικοποιηθεί η ένταξη.

το

παραχωρητήριο.

Να

ΑΝΚ

Η δραστηριότητα της επιχείρησης 47.78.89.04 Λιανικό
εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης είναι σύμφωνη με την περιγραφή του Ε/Σ και
δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης. Να οριστικοποιηθεί η ένταξη.

ΔΕΣΜΟΣ

Εφόσον γίνει διακοπή του μη επιλέξιμου ΚΑΔ 10.61.30.00 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και
σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών να προχωρήσει
η πρόταση σε οριστικοποίηση της ένταξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

19

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ2-02058

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ &
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΚΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
46.37.1 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
47.11.10 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
47.21.12 Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών
47.24.1 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25.25 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
47.29.2 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού
46.21.1 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών
46.33.13 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών
46.34.1 Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.36.1 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.38.2 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων
46.39.1 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
96.04.10.01 Υπηρεσίες διαιτολογίας
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
46.31.12 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών
47.25.26 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών
47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.21.1 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
ΚΑΔ Έναρξης:
47.11.10 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
47.29.2 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού
47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
46.39.1 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
47.24.1 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
46.36.1 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
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ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΚ

Η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σύμφωνη με την
περιγραφή του Ε/Σ και δεν τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης. Να προχωρήσει η πρόταση
σε οριστικοποίηση της ένταξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

20

21

22

23

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΧΙΩΤΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η επενδύτρια την 25/04/2013 πραγματοποιεί έναρξη στους εξής ΚΑΔ:
47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας,
46.36.12 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας,
46.36.12.10 Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων,
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά,
47.24.16 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας,
47.24.16.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας,
47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών,
47.24.17.02 Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου,
47.24.17.04 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο,
47.25.25 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών,
47.26.27.03 Λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των
μερών τους.
Την ίδια ημερομηνία πραγματοποιεί έναρξη και σε μη επιλέξιμο από το πρόγραμμα ΚΑΔ, στον
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο.
Την 09/09/2013 πραγματοποιείται προσθήκη των τεσσάρων αρχικά εγκεκριμένων ΚΑΔ,
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών,
47.76.77 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων,
46.61.1 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών,
47.78.88.01 Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

ΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 56.30.10.03
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΑΓ2-02228

Προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης, με ημερομηνία έναρξης την 31/12/2009, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος ΚΑΔ 1000000. (Η
επενδύτρια απέστειλε και αντίστοιχο mail, όπου περιγράφει την "εικονική" ουσιαστικά έναρξη, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος, με
σκοπό τη λήψη συγκεκριμένου επιδόματος. Επίσης αναφέρεται ότι δεν υπήρχε ποτέ επιχείρηση με αντικείμενο τα αγροτικά και δεν
τηρήθηκαν τα αντίστοιχα βιβλία και στοιχεία (εφόσον επρόκειτο για μια εικονική απαραίτητη εγγραφή στη Δ.Ο.Υ.). Την 2/10/2013
ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ
πραγματοποιούνται οι παρακάτω μεταβολές: μεταβάλεται ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος, από κύρια σε δευτερεύουσα
δραστηριότητα και πραγματοποιείται έναρξη και στους τέσσερις εγκεκριμένους ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου, 43.32.10.10 Εργασίες
τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων, 46.41.13.24 Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών, 13.92.22.02 Κατασκευή τεντών,
σκηνών και παρόμοιων ειδών, 47.51.51.37 Λιανικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών.

ΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

ΑΑΓ2-02397

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
96.04.10 (Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας)
ΚΑΔ Έναρξης:
96.04.10 (Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας)/93.19.19(Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής)/79.90.10(Υπηρεσίες τουριστικής
προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών)/85.51.10.06(Υπηρεσίες προπονητή αθλητών)/85.59.19.06(Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω
υπολογιστή)/86.90.19.10(Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί)/93.13.10.03(Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής
αγωγής
ή
γυμναστή)/93.19.11(Υπηρεσίες
προβολής
αθλητικών
εκδηλώσεων
και
ψυχαγωγικών
αθλητικών
εκδηλώσεων)/93.29.10(Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.)

ΑΝΚ

Ο επιπλέον ΚΑΔ 79.90.10(Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
και ενημέρωσης επισκεπτών) είναι επιλέξιμος και δεν
τροποποιεί ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης.

Πρόκειται για ΟΕ αποτελούμενη από 2 εταίρους: Αντωνέλου Ιωάννα με ποσοστό 95% και Πεφάνη Άννα με ποσοστό 5%. Την Πεφάνη
Άννα την αντικαθιστά η Μοσχοπούλου Μαρία με ποσοστό 5%. Η βαθμολογία διαμορφώνεται από 87,8 σε 87,9. Άρα η νέα βαθμολογία
είναι υψηλότερη από την βαθμολογία ένταξης της πρότασης, οπότε και δεν επηραέζεται αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο από την
Ι. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ &
αντικατάσταση της εταίρου. Οπότε και πραγματοποιείται η αντικατάσταση της Πεφάνη από την Μοσχοπούλου. Κατά την υποβολή, στον
ΣΙΑ ΟΕ
έλεγχο του φυσικού φακέλου, παρουσιάζεται το εξής μήνυμα: Ο Α.Φ.Μ. 144639693 του μετόχου ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ βρέθηκε σε άλλη
πρόταση της Υποδράσης 1 - Αποθεματικό Απρόβλεπτων Γυναικείας Απασχόλησης που έχει υποβληθεί.
Η ενέργεια δεν επιτρέπεται να οριστικοποιηθεί.

ΔΕΠ

Εφόσον έχει υποβληθεί Υ/Δ ακύρωσης της πρότασης με κωδ.
ΑΑΓ1-00799 από την δικαιούχο. Να προχωρήσετε σε
ακύρωση από το ΠΣΚΕ και στην οριστικοποίηση της ένταξης
της πρότασης με κωδ. ΑΑΓ2-02398 με νέο εταιρικό σχήμα.

ΑΑΓ2-02087

ΑΑΓ2-02398

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

24

25

26

27

28

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΑΓ2-02430

ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ

Έναρξη ατομικής επιχείρησης 31/12/2002 ως ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.Δεν εμφανίζεται να έχει γίνει διακοπή της
επιχείρησης από την έναρξη αυτής παρα μόνο διακοπή της δραστηριότητας ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.Δραστηριότητα
επιχείρησης : 47.24(Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα
καταστήματα)/47.25(Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα)/47.26 (Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε
εξειδικευμένα καταστήματα)

ΑΝΚ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

ΑΝΚ

Εφόσον
διακοπεί
ο
μη
επιλέξιμος
ΚΑΔ
56.30.10.03(Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο)
να προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

Στο εγκεκριμένο Ε/Σ οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης είναι οι 46.21.11, 46.38.29.24, 46.31.12.08, 46.31.11.02, 46.36.13.08,
46.31.12.14, 46.36.13.07, 46.76.12.12, 46.21.13.05. Σύμφωνα με τη Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ενεργοποιήθηκαν επιπλέον οι ΚΑΔ
46.21.19, 46.77.10.02, 46.77.10.22, 68.10.15, 68.31.10, 68.10.10, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι.

ΑΕΔΕΠ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 46.21.19 Χονδρικό εμπόριο άλλων
ακατέργαστων
αγροτικών
πρώτων
υλών
π.δ.κ.α.,
46.77.10.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων υπολειμμάτων
βαμβακιού, ξεφτιδιών, 46.77.10.22 Χονδρικό εμπόριο
υπολειμμάτων βαμβακιού, εκτός από ξεφτίδια, 68.10.15
Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων
που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών,
68.31.1 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι
αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 68.10.1 Αγοραπωλησία
ιδιόκτητων ακινήτων, είναι επιλέξιμοι και δεν τροποποιούν
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης. Να
προχωρήσει προς οριστικοποίηση.

ΑΑΓ2-02624

Κοινωνική
Συνεταιριστική
Στο εγκεκριμένο Ε/Σ οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης και επένδυσης είναι οι 47.21.11.08, 46.31.11.11, 47.11.10.05, 52.29.19.02. Σύμφωνα με
Επιχείρηση ''ΤΟ
τη Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ενεργοποιήθηκαν μόνο οι δύο τελευταίοι και επιπλέον οι ΚΑΔ 47.21.11 και 46.31.11, ο οποίος
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛ περιλαμβάνει τον μη επιλέξιμο 46.31.11.01.
ΕΙΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ''

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 46.31.11.01 Εξαγωγή
εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΑΓ2-02833

Κοιν.Σ.Επ.
''ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
Δεν πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση του 2βάθμιου ΚΑΔ 70.22 ο οποίος εμπεριέχει τον μη επιλέξιμο 70.22.12.03.
ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ -Κατατέθηκε το θεωρημένο καταστατικό σύστασης από όπου διαφαίνεται οτι ολα τα μέλη έχουν ισες μερίδες με δικαίωμα επιπλεον
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ μεριδων. Δεν προσδιορίζεται αν οι δικοιούχοι κατέχουν συνολικά το 51%.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ''

ΑΕΔΕΠ

Ως προς τους ΚΑΔ. Από τους σκοπούς της επιχείρησης όπως
περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεν προκύπτει
μη επιλέξιμη δραστηριότητα. Να διακοπεί όμως ο μη
επιλέξιμος ΚΑΔ 70.22.12.03 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για
την εξαγωγή αγαθών. Ως προς τα εταιρικά μερίδια να ζητηθεί
σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση, ότι οι δικαιούχοι
κατέχουν συνολικά το 51% των μεριδίων, μέχρι την πρώτη
εκταμίευση.

ΑΑΓ2-02558

ΑΑΓ2-02568

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
56.10.11.08 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.11 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος
ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΔ Έναρξης:
56.10.11.08 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ)

ΑΛΦΑ ΠΑΦΥΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

29

ΑΑΓ2-02863

ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΜΠΙΡΜΠΑ

Προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης εργασιών, με ημερομηνία έναρξης την 31/10/2005, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος, και ημερομηνία
μεταβολής την 10/10/2013, όπου και γίνεται διακοπή του αρχικού ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος, και έναρξη του αρχικά
εγκεκριμένου ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ 46.41.12.01
Εξαγωγή υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα, 46.41.13.01
Εξαγωγή κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών,
46.41.13.02 Εξαγωγή λευκών ειδών να προχωρήσει η
πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΑΝΚ

Εφόσον
διακοπεί
ο
μη
επιλέξιμος
ΚΑΔ
56.30.10.03(Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο)
να προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

30

31

ΑΑΓ2-02915

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται και στον ΚΑΔ 46.41.1 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ο οποίος εμπεριέχει και
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ 46.41.12.01 Εξαγωγή υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα, 46.41.13.01 Εξαγωγή κιλιμιών, βελεντζών και
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
παρόμοιων ειδών, 46.41.13.02 Εξαγωγή λευκών ειδών. Η επενδύτρια προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι θα
δραστηριοποιηθεί μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ του 46.41.1 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

ΑΑΓ2-02951

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
10.71.11.01 (Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών)/47.25.25.01 (Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών
και εμφιαλωμένων νερών)/47.24.16.08 (Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών)/46.36.12.08 (Χονδρικό εμπόριο
τυροπιτών και σάντουιτς)
ΚΑΔ Έναρξης:
10.71.11.01 (Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών)/47.25.25.01 (Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών
και εμφιαλωμένων νερών)/47.24.16.08 (Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών)/46.36.12.08 (Χονδρικό εμπόριο
τυροπιτών και σάντουιτς)/46.36.12.01 (Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και ειδών αρτοποιίας)/47.24.16.01 (Λιανικό εμπόριο
(πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας)/56.30.10.03(Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο) -ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΑΔ

ΑΝΚ

Οι επιπλέον ΚΑΔ 66.22.10.07 | Υπηρεσίες παροχής
συμβούλων σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα &
74.30.11.00 |Υπηρεσίες μετάφρασης είναι επιλέξιμοι και δεν
τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
αξιολόγησης. Να οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

ΔΕΠ

Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, να
οριστικοποιηθεί η ένταξή της.

32

ΑΑΓ2-03296

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
70.22.11.01 | Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
82.11.10 | Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
82.19.12 | Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου
82.19.13 | Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
70.22.14 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
ΚΑΔ Έναρξης:
82.11.10 | Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 66.22.10.07 | Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά θέματα 70.22.11.01 | Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70.22.14 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 74.30.11.00 |Υπηρεσίες μετάφρασης 82.19.13.03 | Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων

33

ΑΑΓ2-03379

ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η επενδύτρια υποβάλλει ως υπό σύσταση επιχείρηση. Προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης εργασιών, με ημερομηνία έναρξης την
31/12/2001, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος (το οποίο αναφέρει η επενδύτρια προσκομίζοντας και σχετική υ/δ), και ημερομηνία
μεταβολής την 02/10/2013, όπου και γίνεται διακοπή του αρχικού ΚΑΔ και έναρξη του αρχικά εγκεκριμένου ΚΑΔ του επιχειρηματικού
σχεδίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

34

ΑΑΓ2-03586

RADOINA LUCIE

Στο μισθωτήριο αναφέρεται : 'Το μισθίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του μισθωτή'.Η επιχείρηση είχε δηλωθεί στην υποβολή της
πρότασης ως ατομική και όχι ως ατομική κατ'οίκον

ΑΝΚ

Να διορθωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο ως προς τη χρήση
του ακινήτου. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοσθούν τα
οριζόμενα στον Οδηγό ως προς τις δαπάνες Ενοικίων &
ΔΕΚΟ, για τις επιχειρήσεις με έδρα την οικία.

35

ΑΑΓ2-03616

ΜΑΜΑΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 47.81.00.00 Λιανικό
εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

36

ΑΑΓ2-03635

ΚΟΥΚΟΥΝΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΑΝΚ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 56.10.19.12
υπηρεσίες που παρέχονται από κατάστημα αναψυκτήριο ,
χωρίς παροχή καθίσματος να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

37

ΑΑΓ2-03749

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

ΔΕΣΜΟΣ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 46.38.10 (Χονδρικό
εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών
και μαλακίων) να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

38

ΑΑΓ2-03795

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπεί ο μη επιλέξιμος ΚΑΔ 56.30.10.03
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. να
προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

39

ΑΑΓ2-03966

40

41

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, 47.19.10.04 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων 47.75.76 Λιανικό
εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, 47.19.10.04 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων,
46.90.10.03 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών, 47.81.00.00 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές (μη επιλέξιμο), 46.38.20.00 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων
ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
56.10.11.05 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως
56.10.19 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων
ΚΑΔ Έναρξης:
56.10.13.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι
σερβιρίσματος
56.10.19.12
υπηρεσίες
που
παρέχονται
από
κατάστημα
αναψυκτήριο
,
χωρίς
παροχή
καθίσματος
Η επενδύτρια ίδρυσε την επιχείρηση (ως επανέναρξη) στις 21/05/2013 με τον κατασκευαστικό ΚΑΔ 41.20.20.01, τον οποίο διέκοψε στις
01/08/2013 και ταυτόχρονα πρόσθεσε τον 47.23.10 (Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα) ως κύρια δραστηριότητα και τον 46.38.10 (Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων), που είναι μη
επιλέξιμος, ως δευτερεύουσα. Στις 24/09/2013 μεταβάλλει τον 47.23.10 ως δευτερεύεουσα και προσθέτει τον 47.23.15 (Λιανικό εμπόριο
ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων) ως κύρια

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΚΑΔ 46.34 που ειχε δηλωθεί στο Ε/Σ. Ενεργοποιήθηκαν και προστέθηκαν στο πεδίο Ι οι ΚΑΔ 1[47.25.25.01]
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών (εξειδίκευση του δηλωθέντος 2βάθμιου ΚΑΔ47.25), 2
& ΣΙΑ Ο.Ε.
[47.11.10.05] Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου, 3 [56.30.10.03] Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. Ο 56.30.10.03 δεν
ηταν δυνατον να προστεθει στο πεδίο Ι καθώς το ΠΣΚΕ δεν δινει την δυνατότητα να εισαχθούν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.
ΧΟΧΛΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΑΓ2-04191

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ

ΑΑΓ2-04554

ΣΙΟΥΡΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Προσκομίσθηκε παραχωρητήριο για 75 τμ βοηθητικών χώρων του ακινήτου χωρίς θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ
ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
47.59.55.09 - Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων
ΚΑΔ Έναρξης:
47.59.55.09 - Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων
47.61.61 - Λιανικό εμπόριο βιβλίων
96.09 - Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
47.75.76 - Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
47.74.75 - Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Δεν ενεργοποιήθηκαν ολοι οι ΚΑΔ του Ε/Σ. Ενεργοποιήθηκε μη επιλέξιμος ΚΑΔ. Πρόκειται για αγρότη ειδικού καθεστώτος με έναρξη το
2007. Στις 18/4/13 διεκόπη η δραστηριότητα του αγρότη και ενεργοποιήθηκαν οι ΚΑΔ:
47.76.79.05 | Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
47.73.74.13 / Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ),
75.00.1 | Κτηνιατρικές υπηρεσίες
46.46.11.20 | Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
46.38.29.17 | Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές στο πεδίο Ι.
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ΕΛΑΝΕΤ

ΔΕΣΜΟΣ

ΑΕΔΕΠ

Υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα
το
παραχωρητήριο.
Να
οριστικοποιηθεί η ένταξη.
Οι επιπλέον ΚΑΔ 47.61.61 - Λιανικό εμπόριο βιβλίων
96.09 - Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών π.δ.κ.α.
47.75.76 - Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών
καλλωπισμού
47.74.75 - Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
είναι επιλέξιμοι και δεν τροποποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
Ο ΚΑΔ 1000000 Αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν αποτελεί
επαγγελματική δραστηριότητα. Εφόσον διακοπεί ο μη
επιλέξιμος ΚΑΔ 47.73.74.13 / Λιανικό εμπόριο φαρμάκων
ειδικά κτηνιατρικής χρήσης να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Α/Α

42

43

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΑΓ2-05020

ΑΑΓ2-05288

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)

Στο εγκεκριμένο Ε/Σ οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης είναι οι 32.12.13.07, 32.13.10.01, 47.77.82, 47.99.82, 32.99.55, 25.99.29.01,
47.78.86.31. Οι ΚΑΔ επένδυσης είναι οι ίδιοι με τη διαφορά ότι αντί για τον 47.78.86.31 δηλώνεται ο 47.91.82. Σύμφωνα με τη
Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ενεργοποιήθηκαν οι δηλωθέντες ΚΑΔ δραστηριότητας εκτός από τον 32.12.13.07. Επιπλέον,
ενεργοποιήθηκαν οι 32.12.13.01, 46.49.39.05, 46.49.39.27, 47.78.86.10 και ο 46.48.10 ο οποίος περιλαμβάνει δύο μη επιλέξιμους
(46.48.10.01, 46.48.10.01).

ΑΕΔΕΠ

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ 46.48.10.01
Εξαγωγή σκευών από άργυρο 46.48.10.02 Εξαγωγή χρυσών
και αργυρών κοσμημάτων να προχωρήσει η πρόταση προς
οριστικοποίηση.

ΔΕΠ

Εφόσον διακοπούν οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ 47.89.1 "Λιανικό
εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές",
47.82.1 "Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές" να προχωρήσει η πρόταση προς οριστικοποίηση.

ΚΑΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
14.39.10.01 "Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη"
ΚΑΔ ΕΝΑΡΞΗΣ : 46.42.1 "Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων", 13.95 "Κατασκευή μη υφασμένων ειδών
και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα", 47.99.71 "Άλλο λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού εκτός καταστημάτων,
υπαίθριων πάγκων ή αγορών", 47.91.71 "Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου", 15.20.3 "Κατασκευή
προστατευτικών και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.", 32.12.1 "Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών", 46.48.10.08 "Χονδρικό
εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους", 47.91.69 "Λιανικό εμπόριο
καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου", 47.91.51 "Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας,
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου",
BELIKOVA IVANA
47.89.1 "Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές",
47.82.1 "Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές",
13.30.19 "Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα
95.23.10.01 "Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδημάτων",
93.23.10.02 "Υπηρεσίες στίλβωσης και βαφής υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κλπ",
47.72.72.03 "Λιανικό εμπόριο μερών υποδημάτων",
47.78.84.10 "Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο",
47.72.73 "Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού",
46.44.11 "Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής", 46.90.1 "Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο"
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