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Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2009 

  

         Αρ. Πρωτ.: 192 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

O Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα όλη τη χώρα, 

ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών 

ενισχύσεων : 

 

α) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ), που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-

2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της 

σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001) και στο οποίο 

οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων περιλαµβάνονται στους παρακάτω Άξονες 

Προτεραιότητας του Προγράµµατος: 

 

• Α.Π.2:Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας 

• Α.Π.3:Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος 

• Α.Π.4:Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήµατος της Χώρας και Ενίσχυση της 

Αειφορίας  
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β) των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας των πέντε 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής 

Στήριξης που περιλαµβάνονται στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας (εφεξής 

Α.Π.): 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 

5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161PO006).Αττική – Α.Π.3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της 

Καινοτοµίας και της  Ψηφιακής Σύγκλισης. 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). 

- Α.Π.4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρεια ∆υτικής 

Μακεδονίας) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). 

∆υτική Μακεδονία – Α.Π.5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην 

Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας. 

4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 

5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161UPO001) – Α.Π.8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην 

Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. 

5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση 

έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO002).– Α.Π.6: 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. 

 

Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα 

της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα (www.antagonistikotita.gr) και 

περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα του  

ΕΣΠΑ 2007-2013 (www.espa.gr).  

Παραδείγµατα δράσεων κρατικών ενισχύσεων προς αξιολόγηση είναι:  
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• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ του τοµέα της µεταποίησης. 

• Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών 

συσπειρώσεων και δικτυώσεων. 

• Στοχευµένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην 

ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και 

την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις 

διεθνείς αγορές. 

• Ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα που δεν 

εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, δράσεις 

ολικής ποιότητας, εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής 

διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για 

χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας (ίδρυσης νέων επιχειρήσεων όλων 

των τοµέων). 

• Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας), 

ΣΗΘΥΑ, (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης). 

• Επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο 

δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Υποχρεωτικά προσόντα 

 

1. Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµο 

τίτλο Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής του Εξωτερικού νόµιµα αναγνωρισµένου 

από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. 

και 
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2. Πενταετής Επαγγελµατική εµπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία 

δεκαετία, σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τοµείς: 

- Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ 

- Τουρισµός 

- Περιβάλλον 

- Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συµπαραγωγή / Εξοικονόµηση  

- Ποιότητα 

- Υπηρεσίες - Εµπόριο 

- Κατάρτιση 

Με ενασχόληση σε  ένα ή περισσότερα  από τα παρακάτω αντικείµενα: 

� Οικονοµική Βιωσιµότητα Επιχειρήσεων 

� Αξιολόγηση Επιχειρηµατικών ή Επενδυτικών Σχεδίων 

� ∆ανειοδοτήσεις – Χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων 

� Υλοποίηση – ∆ιαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραµµάτων κλπ. 

ή / και   

3. Εµπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκµηριωµένη εµπειρία σε 

αξιολογήσεις επιχορηγούµενων επενδύσεων, εµπειρία στη σύνταξη σχετικών 

µελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόµενα αντικείµενα. Ειδικά 

για τα προγράµµατα κατάρτισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας (www.eysekt.gr).   

4. Ικανότητα Χειρισµού Η/Υ, δεδοµένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται 

ηλεκτρονικά. 

β)  Επιθυµητά προσόντα: 

� Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 
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� Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριµένο κατάλογο αξιολογητών 

� Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείµενα σχετικά µε την αξιολόγηση. 

� Εµπειρία σε ηλεκτρονικό Σύστηµα Αξιολογήσεων Κρατικών Ενισχύσεων.  

 

3. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση / 

βαθµολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν, σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του Οδηγού της Προκήρυξης και τις Οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η αξιολόγηση θα διενεργείται ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και θα καταχωρείται 

στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Μετά την ολοκλήρωση κάθε 

αξιολόγησης, αυτή καταχωρείται από τον αξιολογητή άµεσα και οριστικά στο 

σύστηµα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών. Κάθε αξιολογητής θα µπορεί να 

συµµετέχει σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία / αντικείµενα, εφόσον διαθέτει τα 

κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Πριν από την έναρξη της αξιολόγησης κάθε πράξης θα πραγµατοποιείται ένα 

σύντοµο σεµινάριο προς τους αξιολογητές και θα διανέµεται το απαραίτητο 

πληροφοριακό υλικό. 

Η διανοµή προτάσεων προς αξιολόγηση θα γίνεται µε επιτόπια κλήρωση και 

αυτόµατη χρέωση έργου ανά αξιολογητή. Η κλήρωση θα διεξάγεται αφού οι 

αξιολογητές εισέλθουν στην αίθουσα  και θα επαναλαµβάνεται σε κάθε χρέωση νέας 

πρότασης. 

Το Μητρώο δύναται να τροποποιείται για τους εξής λόγους: 

• Εµπλουτισµός µε επαναληπτική προκήρυξη, λόγω ανεπαρκούς αριθµού 

συµµετεχόντων ή/και  για πρόσθετη κατηγορία αξιολογήσεων που δεν είχε 

αρχικά προβλεφθεί. 

• ∆ιαγραφές αξιολογητών λόγω ελλιπούς ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ρόλου 

τους, π.χ. µη προσέλευση στην αξιολόγηση χωρίς σοβαρό λόγο, διαρκής άρνηση 

συµµετοχής, εγκατάλειψη αξιολογήσεων στο µέσον των εργασιών κλπ. 



 
  

 

6 

 

• ∆ιαγραφές αξιολογητών λόγω επίδειξης αντιεπαγγελµατικής συµπεριφοράς π.χ. 

συχνά και συστηµατικά σφάλµατα, παραβίαση κανόνων διαφάνειας, άγνοια 

οδηγού προγράµµατος και συστήµατος αξιολόγησης, άγνοια βασικών 

κανονισµών κλπ. 

 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν 

τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος.  

 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν: 

α) Αίτηση µε συµπληρωµένα τα συνηµµένα Έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

β) Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους 

δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 

ουσιαστικών τους προσόντων. 

 

γ) ∆ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα 

ότι: 

� Τα στοιχεία του Βιογραφικού είναι αληθή. 

• ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

αδίκηµα. 

• ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας. 

• ∆εν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

διαγωγή του, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση 

καθήκοντος. 



 
  

 

7 

 

• Αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει ποινικό µητρώο, εάν αυτό 

ζητηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ή την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

ΕΠΑΝ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

• Εφόσον επιλεχθεί ως αξιολογητής, δεν θα έχει καµία σχέση εργασίας ή 

οποιαδήποτε συµµετοχή σε επενδυτικά σχήµατα αυτών που θα 

υποβάλουν προτάσεις. Επίσης, δεν θα συµµετάσχει µε οποιοδήποτε 

τρόπο στην σύνταξη των προτάσεων που θα υποβληθούν.  

• Αποδέχεται τους όρους και την διαδικασία κατάρτισης του µητρώου 

αξιολογητών σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση. 

Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

 

6. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών των προαναφερόµενων 

δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ για τον ΕΦΕΠΑΕ, όταν κληθούν για την µελέτη και 

αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη 

δήλωση περί των αρχών ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας που θα πρέπει να 

τηρήσουν. 

 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνηµµένα 

έντυπα, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). 

 

Οι συµπληρωµένες αιτήσεις και τα συνηµµένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά 

(info@efepae.gr) και στη συνέχεια µέσω του Πρωτοκόλλου του ΕΦΕΠΑΕ (∆/νση: 

Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού 7-9, ΤΚ 11526, Αθήνα), ιδιοχείρως ή 

ταχυδροµικά ή µε συστηµένη επιστολή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος (επί ποινή 

αποκλεισµού) υποβάλλει αίτηση µόνο για µία γεωγραφική περιοχή του 

παραρτήµατος Ι. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται µε ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων που ικανοποιούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις είναι υποχρεωτική. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα κατατάξει τους εντασσόµενους 
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αξιολογητές σε έναν ή περισσότερους  τοµείς εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, µε 

βάση τα προσόντα τους , την εµπειρία τους και τις ανάγκες των προς 

διαχείριση έργων. 

Ο τελικός κατάλογος των αξιολογητών θα εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προχωρήσουν στην υπογραφή σύµβασης 

συνεργασίας µε τον ΕΦΕΠΑΕ, όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες 

τους, καθώς και το πλαίσιο της αµοιβής τους. 

 

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεµβρίου 

2009 και ώρα 14:00. 

  

Πληροφορίες για το µητρώο δίνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, (Σεβαστουπόλεως 113, 

Αθήνα, τηλ. 210- 6985210 ) και τους κατά τόπους φορείς του Παραρτήµατος Ι. 

 

Με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, το περιεχόµενο της παρούσας 

πρόσκλησης θα δηµοσιοποιηθεί ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Αντζουλάτος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Α/Α 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

 ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 
ΕΦΕΠΑΕ  

 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 

 
 

FAX 

 
 

∆ικτυακός Τόπος/ 
e-mail 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ,  

ΒΟΡΕΙΟΥ   
&  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ Βαλαωρίτου 4, 10671 

ΑΘΗΝΑ 

2103620 242 

2103620 977 
 

21036 21 950 www.elanet.gr  

contact@ elanet.gr  
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ   - 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ  - ΗΠΕΙΡΟΥ- 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Μιχαλακοπούλου 58    
26221 ΠΑΤΡΑ 

2610- 622711, 
          622714,      

           
 

 
 
 

2610-277830 www.diaxeiristiki.gr  
efd@patrascc.gr  

3 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
 

 

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ 

 

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ  Μαρίνου Αντύπα 41, 

ΤΘ 60068, ΤΚ 57001 
Πυλαία, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(Κτίριο INFO-QUEST) 

2310-480000 

 

2310-480003 

 

www.e-kepa.gr  

info@e-kepa.gr 
 
 

4 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΜΕ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ
ΚΗ ΑΜ-Θ 

∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΠ.ΣΟΥΖΟΥ 14  
Τ.Θ. 145 

 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

25310-35916,  
           37551,   

                 
72388 

 25310-72328  
 desm-123@otenet.gr 

 
 

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ   

 
 
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ &  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΑΝ.∆ΙΑ. 
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ &  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 15  
35 100 ΛΑΜΙΑ 

22310-67498 
22310-67047 

 
 

22310-67499 
 

www.andia.gr  
andia@otenet.gr 
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Α/Α 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

 ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 
ΕΦΕΠΑΕ  

 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 

 
 

FAX 

 
 

∆ικτυακός Τόπος/ 
e-mail 

6 

 
 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΕΥΡ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

& ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΕ∆ΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  & 
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ    

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 & 

ΙΑΣΩΝΟΣ  
382 21 ΒΟΛΟΣ 

24210 – 76894-

8 

24210-29320 

                             

www.aedep.gr  

aedep@aedep.gr 
 

 

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν ΚΡΗΤΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
 

Γιαµαλάκη 50 & Σοφ. 
Βενιζέλου, Κτίριο 
Iraklio Center, 71202 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2810-302400 
2810-302842 

2810-344107 www.ank.gr  
info@ank.gr 
 

 

 

 

 
 

        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ),  

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής}. 

 


