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                                                                                    Αζήλα, 14  Κάηνπ 2015 
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Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζην Εζληθό Μεηξών 

Πηζηνπνηεκέλσλ Ειεγθηώλ ηνπ Επελδπηηθνύ Νόµνπ 3908/2011 (ΕΜΠΕ) 

ζηειερώλ ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Ιδησηηθώλ Επελδύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ, ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη 

ησλ ινηπώλ θνξέσλ ππνδνρήο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ γηα έληαμε ζηα 

θίλεηξα αλαπηπμηαθώλ λόκσλ. 

 

 

  

1. ύζηαζε Μεηξώνπ Ειεγθηώλ – θνπόο  

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Δπελδπηηθψλ Λφκσλ πξνρσξεί ζηελ πεξαηηέξσ 

ζηειέρσζε ηνπ Δζληθνχ Κεηξψνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηψλ (ΔΚΠΔ), ζχκθσλα µε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 11 ηνπ Π∆ 33/2011 «Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζην λ. 3908/2011» (ΦΔΘ 

83/Α΄/14-4-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

  

Σν ΔΚΠΔ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε 

θαη έιεγρν ησλ εληζρπφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ  

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δπελδπηηθφ Λφκν 3908/2011 «Δλίζρπζε 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ Πεξηθεξεηαθή πλνρή», θαη ζην πξναλαθεξφκελν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

(33/2011) θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 10 απηνχ «Έιεγρνο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  

Απφ ην αλσηέξσ κεηξψν αληινχληαη ειεγθηέο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ επελδχζεσλ (θαζεζηψηα εληζρχζεσλ) 

ηνπ Λφκνπ 3908/2011, θαζψο θαη ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε 

πξνεγνχκελνπο επελδπηηθνχο Λφκνπο θαη είλαη εληαίν γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο 

εθαξκνγήο απηνχ.  

  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΚΠΔ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Θξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ – Δπελδπηηθφο Λφκνο (ΠΘΔ – Δπ.)  

 

  

2. Όξνη, πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηνύµελα πξνζόληα εγγξαθήο ζην ΕΜΠΕ  

∆ηθαίσµα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ ηα ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηδησηηθψλ 

Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ππνδνρήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα 

έληαμε ζηα θίλεηξα αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ηα νπνία:  

- Δίλαη ειηθίαο µέρξη 65 εηψλ  

- ∆ελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε νχηε ππάξρεη εηο 

βάξνο ηνπο εθθξεµνδηθία γηα ην αδίθεµα ηεο θινπήο ή ηεο ππεμαίξεζεο ή απάηεο ή 

εθβίαζεο ή πιαζηνγξαθίαο ή ςεπδνξθίαο ή δσξνδνθίαο, νχηε έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

ή εθθξεµεί δίσμε γηα αδίθεµα ζρεηηθφ µε ηελ επαγγειµαηηθή δηαγσγή ηνπο φπσο 

γηα απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο. Πξφζζεηε 

πξνυπφζεζε απνηειεί ε µε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο θαζψο θαη ε µε έλαξμε 

δηαδηθαζίαο πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα ζνβαξφ παξάπησµα (φπσο ελδεηθηηθά ε 

παξάβαζε θαζήθνληνο, ε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεµχζεηαο, ε δσξνδνθία, 

θιπ)  

- Δίλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Η/Α.Σ.Δ.Η) ηνπ εζσηεξηθνχ 

ή  αλαγλσξηζµέλσλ ηζφηηµσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο. 

- Έρνπλ ζρεηηθή εµπεηξία ζε αληηθείµελα ζπλαθή µε ηνλ έιεγρν επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ  

- Έρνπλ ηθαλφηεηα ρεηξηζµνχ Ζ/Τ (εθαξµνγέο word - excel θαη εθαξµνγέο 

δηαδηθηχνπ θιπ), γλψζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

 

3. Έξγν ησλ Ειεγθηώλ  

Έξγν ησλ ειεγθηψλ ηνπ ΔΚΠΔ είλαη ν έιεγρνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηνπο Δπελδπηηθνχο Λφµνπο θαη εηδηθφηεξα ε πηζηνπνίεζε ηνπ 

πινπνηεζέληνο θπζηθνχ θαη νηθνλνµηθνχ αληηθεηµέλνπ, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε ηεο 

ζπµµφξθσζεο ηνπ θνξέα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ θαη ηεο νξζήο εθπιήξσζεο 

εθ µέξνπο ηνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο.  

 

  

Οη παξαπάλσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ Όξγαλα Διέγρνπ ηα νπνία νξίδνληαη µε 

απφθαζε ηεο ∆ηνίθεζεο θαη απαξηίδνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο απφ ην 

Κεηξψν. Ζ επηινγή ησλ ειεγθηψλ ζα γίλεηαη µε ηπραίν ηξφπν µέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήµαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΘΔ–Δπ) ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ γλψζεσλ, ηεο 

εµπεηξίαο θαη ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ δηαµνλήο. 

Έθαζηνο ειεγθηήο ζα εηδνπνηείηαη γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηµέλν Όξγαλν 

Διέγρνπ µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ θαη νθείιεη εληφο δχν (2) εµεξψλ απφ 

ηελ εηδνπνίεζε λα ηελ απνδέρεηαη ή λα ηελ αξλείηαη αηηηνινγεµέλα.  

  

Οη ειεγθηέο µέζσ ηνπ πξναλαθεξφµελνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήµαηνο 

ελεµεξψλνληαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ θαη απνθηνχλ πξφζβαζε 

ζηα ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ είλαη δηαζέζηµα ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεµα θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιεη ν ειεγρφµελνο θνξέαο ζην πιαίζην 

ηνπ δηελεξγνχµελνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο, πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πεξηιαµβάλεη 

επηηφπηα ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πηζηνπνίεζε, δηάξθεηαο έσο 3 εξγάζηµσλ εµεξψλ, 

φπσο απηφ ζα νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ. Σα 

µέιε ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ νθείινπλ εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο απηνχ, µεηά απφ µεηαμχ ηνπο ζπλελλφεζε λα 

ελεµεξψζνπλ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ αθξηβή εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ επηηφπηνπ 

ειέγρνπ, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζεί ε εληνιή µεηαθίλεζεο ε νπνία είλαη δεζµεπηηθή.  
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Θαζέλα απφ ηα µέιε ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ ηνπ 

αλαηέζεθε θαη θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεµα. Κεηά ην πέξαο 

ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη εληαία Έθζεζε Διέγρνπ, ε νπνία πεξηιαµβάλεη ηα 

απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ. Ζ Έθζεζε Διέγρνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξµφδηα 

Τπεξεζία ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ΠΘΔ–Δπ θαη ζε έληππε µνξθή ππνγεγξαµµέλε 

απφ ηα µέιε ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ ζπλνδεπφµελε απφ Τπεχζπλε ∆ήισζε έθαζηνπ 

ησλ µειψλ φηη ζην πξφζσπν ηνπ δελ ζπλέηξερε θψιπµα ζπµµεηνρήο ζηνλ έιεγρν 

(παξ 6 ηνπ άξζξνπ 10 Π∆ 33/2011).  

  

Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη µε ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο εληφο πξνζεζµίαο ηξηψλ 

(3) µελψλ απφ ηνλ νξηζµφ ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ ζε πεξίπησζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ 

(έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη µεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα) θαη εληφο ηεο θαηά 

πεξίπησζε ηαζζφµελεο πξνζεζµίαο ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ ειέγρνπ (έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη µε πξσηνβνπιία ηεο αξµφδηαο Τπεξεζίαο).  

  

Οη ειεγθηέο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ην ζεζµηθφ πιαίζην εθαξµνγήο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ Λφµνπ θαη λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφµελα ζηνλ Οδεγφ ∆ενληνινγίαο 

Διεγθηψλ πνπ ζα εθδνζεί θαη ηνλ Οδεγφ Διέγρνπ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ. Δπίζεο 

ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάµµαηα εθπαίδεπζεο ζηα νπνία 

θαινχληαη λα ζπµµεηάζρνπλ.  

  

Ζ αµνηβή ησλ ειεγθηψλ γηα θάζε Έθζεζε Διέγρνπ νξίδεηαη µε Θνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε.  

  

4. Δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα έληαμε ζην ΕΜΠΕ.  

  

Κεηά απφ ηε δεµφζηα πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο ∆/λζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ πξνο ηα ζηειέρε ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ηα ζηειέρε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη 

ηα ζηειέρε ινηπψλ θνξέσλ ππνδνρήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα έληαμε ζηα 

θίλεηξα αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, νη ππνςήθηνη πξνο έληαμε ζην ΔΚΠΔ, ππνβάιινπλ 

ειεθηξνληθά ηα αηηήµαηά ηνπο µέζσ ηεο ζρεηηθήο εθαξµνγήο ηνπ ΠΘΔ – Δπ., ε 

νπνία είλαη πξνζβάζηµε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ependyseis.gr. 

  

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, νη ελδηαθεξφµελνη ζα πξέπεη λα 

εγγξαθνχλ ειεθηξνληθά σο ρξήζηεο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεµα γηα ηε δξάζε 

«Κεηξψν Αμηνινγεηψλ- Διεγθηψλ Δπελδπηηθνχ Λφµνπ», νπφηε θαη ζα ιάβνπλ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο (email) πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπο, ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην χζηεµα.  

Θαηφπηλ, ζα πξέπεη λα ζπµπιεξψζνπλ ζηελ ζρεηηθή εθαξµνγή (Αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο γηα ΔΚΠΔ) ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη λα θαηαρσξήζνπλ ζε 

ειεθηξνληθή µνξθή ηα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ηα 

πξνζφληα απηψλ. (Σα έγγξαθα θαηαρσξνχληαη µεηά απφ ςεθηνπνίεζε – ζάξσζε 

ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηµήµα ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο).  

  

 

 

 

Δηδηθφηεξα επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

  

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (απαξαίηεηα - δελ βαζκνινγνχληαη) 

 

α) χληνµν Βηνγξαθηθφ εµείσµα (πεξίπνπ µία ζειίδα Α4)  

β) Αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Σαπηφηεηαο ή αληίγξαθν ηνπ ∆ηαβαηεξίνπ 

(φπνην εθ ησλ δχν δειψλεηαη ζηελ αίηεζε)  

γ) Σίηινη ζπνπδψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη πξάμεηο αλαγλψξηζεο ηνπ ∆ΗΘΑΣΑ/∆ΟΑΣΑΠ γηα 

ηελ ηζνηηµία γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε ζρνιέο ηεο αιινδαπήο 
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δ) ηνηρεία Σεθµεξίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο Ζ/Τ φπσο:  

- Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ εκπεηξία ζε εθαξµνγέο πνπ ρεηξίδεηαη ν 

ππνςήθηνο. 

ή/θαη 

- Βεβαηψζεηο γηα ηε ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεµάησλ ιφγσ ζπµµεηνρήο ζε 

Κεηξψα Αμηνινγεηψλ ή Διεγθηψλ άιισλ θαζεζηψησλ  

ή/θαη 

- Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζµνχ Ζ/Τ, πνπ εθδίδνληαη απφ 

θνξείο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζµφ Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Θαηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Θ.), ή ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζµηαο, µεηαδεπηεξνβάζµηαο θαη 

δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο, ή ηίηινη ζπνπδψλ 

παλεπηζηεµηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζµνινγία ησλ 

νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη θάηνρνί ηνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ 

µαζήµαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη΄ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζµνχ Ζ/Τ.  

ε) Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Λ. 1599/86 µε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη ΟΛΑ ηα 

παξαθάησ:  

- Όηη ηα ζηνηρεία πνπ ν ελδηαθεξφµελνο έρεη θαηαρσξήζεη ζην ειεθηξνληθά 

ππνβαιιφµελν αίηεµα είλαη πξαγµαηηθά, έγθπξα θαη αθξηβή, θαη έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά.  

- Όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ θαηαδίθε, εθθξεµνδηθία, πεηζαξρηθή πνηλή ή δίσμε 

γηα ηα αδηθήµαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο πξναλαθεξφµελεο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο 

ππνςεθηφηεηαο.  

- Όηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη 

θαη ησλ πξνζεζµηψλ δηεθπεξαίσζεο απηνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ παξ ηνπ άξζξνπ 10 

Π∆ 33/2011 θαη ηεο παξ 3 ηεο παξνχζαο, θαη απνδέρεηαη απηά.  

- Όηη γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ πνπ απαηηείηαη 

φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ηελ εθαξµνγή ηνπ ΠΘΔ – Δπ.  

Τπεχζπλεο δειψζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ΟΙΑ ηα παξαπάλσ δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ µεηαβνιψλ απφ ην νπνίν λα θαίλεηαη φηη δελ ηνπο 

έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεµεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή δίσμε 

γηα ηα παξαπηψµαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο (βιεπε 

ζεκείν 2 ηεο παξνχζαο). 

δ) Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα επαξθή γλψζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ-

Δπελδπηηθφο λφκνο (ΠΘΔ – Δπ). 

 

 

 
  

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (βαζκνινγνχληαη, βιέπε ζεκείν 5 ηεο παξνχζαο) 

 

ε) Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε έιεγρν επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ είλαη (απνηειεί ηεθκεξίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ειέγρνπο επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ-γηα βαζκνιφγεζε βιέπε ζεκείν 5α ηεο παξνχζαο) : 

-Απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο Οξγάλσλ Διέγρνπ γηα ειέγρνπο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ππνβιεζεί 

έθζεζε ειέγρνπ. 

ή/θαη 

-Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε θιηκάθηα 

ειέγρνπ, γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί έθζεζε ειέγρνπ, κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ 

αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ ειέγρσλ. 

 

 

ζ) Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζρεηηθή εµπεηξία ηνπ ελδηαθεξφµελνπ ζε 

αληηθείµελα ζπλαθή µε ηνλ έιεγρν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (απνηειεί ηεθκεξίσζε ηεο 

ζρεηηθήο εµπεηξίαο ζπλαθνχο µε ηνλ έιεγρν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ- γηα 

βαζκνιφγεζε βιέπε ζεκείν 5β ηεο παξνχζαο):   
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-Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ειέγρνπ γηα ηήξεζε καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

ειέγρσλ. 

ή/θαη 

-Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα έθδνζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν απνθάζεσλ 

νινθιήξσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο κεηά 

απφ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθνχ ειέγρνπ ζην θάθειν ηεο επέλδπζεο κε ζαθή 

αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ νινθιήξσζεο. 

ή/θαη 

-Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία (ή γξακκαηεία Θεληξηθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο ή 

Γξακκαηεία Πεξηθεξεηαθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εηζεγήζεσλ ζρεηηθέο κε έιεγρν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ 

κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζεγήζεσλ. 

 

 

η)∆ηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ είλαη (απνηειεί ηεθκεξίσζε ζπκκεηνρήο ζε αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ- γηα βαζκνιφγεζε βιέπε ζεκείν 5γ ηεο παξνχζαο): 

 

-Βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ λνκηκφηεηαο ζην 

πιαίζην ηνπ λ.3908/2011 ή αμηνινγήζεσλ ζην πιαίζην ησλ λφκσλ 3299/2004 ή 

3908/2011 κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

αμηνινγήζεσλ ή ειέγρσλ λνκηκφηεηαο. 

 

 
θ)Πηζηνπνηεηηθφ θαιήο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (φπσο πηπρίν «First 

Certificate in English» ή ηζνδχλαµν) (γηα βαζκνιφγεζε βιέπε ζεκείν 5δ ηεο 

παξνχζαο) 

 

ι)Πηζηνπνηεηηθφ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (γηα βαζκνιφγεζε βιέπε ζεκείν 

5ε ηεο παξνχζαο) 

 

 

Οη βεβαηψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κπνξνχλ λα 

απνηππψλνληαη ζε έλα έληππν. 

 

  

ηε ζπλέρεηα νη ελδηαθεξφµελνη, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ησλ αηηεµάησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα εθηππψζνπλ ζε έληππε µνξθή ηελ παξαγφµελε 

απφ ην χζηεµα ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΘΛΗΘΟ ΚΖΣΡΩΟ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΚΔΛΩΛ ΔΙΔΓΘΣΩΛ ΣΟΤ Λ.3908/2011 (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη: 

θαηάζηαζε Τπνβιεζείζα) θαη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ επί απνδείμεη απηή, 

ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ (Γ.Δ.Δ) ηεο Γεληθήο 

∆/λζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ/ΤΠΑΑΛ (Θνξαή 4 / 6νο φξνθνο, ΣΘ10564 Αζήλα), 

µε επηζπλαπηφµελε ηελ πξναλαθεξφµελε πξσηφηππε Τπεχζπλε ∆ήισζε.  

  

Κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη µέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμέηαζεο απηήο ν ελδηαθεξφµελνο δελ µπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. 
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5. Επηινγή Ειεγθηώλ Μεηξώνπ  

Σα πξνζφληα θάζε ελδηαθεξφµελνπ βαζµνινγνχληαη σο εμήο:  

  

Πξνζφληα-Βαζµνί  

 

α) Σεθκεξησκέλε ζπκκεηνρή ζε ειέγρνπο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 0.      Βαζκνινγία: 0 

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 1-3.   Βαζκνινγία: 1  

Αξηζµφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 4-6.   Βαζκνινγία: 2  

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 7-10. Βαζκνινγία: 3 

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ >10: Βαζκνινγία: 4 

 

β) Άιιε ζρεηηθή εµπεηξία ζπλαθή µε ηνλ έιεγρν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 0.    Βαζκνινγία: 0 

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 1-5. Βαζκνινγία: 1  

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ >5   Βαζκνινγία: 2 

 

γ) Σεθκεξησκέλε ζπκκεηνρή ζε αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 0.    Βαζκνινγία: 0 

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 1-5. Βαζκνινγία: 1  

Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ >5   Βαζκνινγία: 2 

 

δ)Γλψζε Αγγιηθήο 

∆ελ ηεθµεξηψλεηαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο. Βαζκνινγία: 0  

Σεθµεξηψλεηαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο.      Βαζκνινγία:  1  

 

ε) Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

∆ελ ππάξρεη µεηαπηπρηαθφο ηίηινο.                              Βαζκνινγία: 0  

Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ.                                 Βαζκνινγία: 1  

∆χν µεηαπηπρηαθνί ηίηινη επηπέδνπ MSc ή ∆ηδαθηνξηθφ    Βαζκνινγία: 2 

 

  

Γηα ηελ εγγξαθή ζην Κεηξψν Διεγθηψλ ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφµνπ (ΔΚΠΔ), ν 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπ λα ζπγθεληξψλεη θαη’ ειάρηζην 

ηέζζεξηο (4) βαζµνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο 

ζπµµεηνρήο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην ζεµείν 2 ηεο παξνχζαο, θαη 

ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) βαζµφ ζε θάπνην απφ ηα πξνζφληα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία α) ή/θαη β) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ.  

 

 

  

6. Πξνζεζµία ππνβνιήο αηηήζεσλ  

Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απνθιεηζηηθά από 18 Μαΐνπ 2015 

µέρξη θαη 2 Ινπλίνπ 2015, ώξα 15.00. Ζ αίηεζε θαη ε απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθή 

ζε έληππε µνξθή ππεχζπλε δήισζε, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ έσο ηελ αλσηέξσ 

απνθιεηζηηθή πξνζεζµία ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ 

ηεο Γεληθήο ∆/λζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ (Θνξαή 4, 6νο φξνθνο ΣΘ. 10564 

Αζήλα).  

Δλαιιαθηηθά µπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε ηαρπδξνµηθψο, 

µε ηε µνξθή ζπζηεµέλεο επηζηνιήο ή µε εηαηξεία ηαρπµεηαθνξψλ (courier). Όζεο 

αηηήζεηο ππνβιεζνχλ µε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα είλαη εµπξφζεζµεο µφλν εάλ θηάζνπλ 

ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ θαη παξαιεθζνχλ, µέρξη ηελ σο άλσ εµέξα 

θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο ηνπο.  

Πξνζνρή!: Ζ εµεξνµελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνµείνπ δελ ζεσξείηαη ηεθµήξην γηα 

ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ εµπξφζεζµνπ ή µε ηεο απνζηνιήο.  

  

  

7. Πιεξνθνξίεο  

- Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

(εξγάζηµεο εµέξεο απφ 9:00 µέρξη 15:00) ζηα ηειέθσλα: 210 3258800 - 04  
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- Γηα ηερληθά πξνβιήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή νη 

ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Help Desk ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήµαηνο ζην ηειέθσλν: 210 77.87.940 ή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

support@mou.gr.  

- ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφµνπ (www.ependyseis.gr) ππάξρνπλ 

Οδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ρξήζηε ζην ΠΘΔ-Δπ θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο θαζψο θαη ζρεηηθά Τπνδείγµαηα.  

  

  

 

 

 

                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΚΟΛΙΑ 

 

 

  

 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή : 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ 
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ηξαηεγηθψλ & Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ  
3. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θ. Θσλζηαληίλνπ Θνπθνιηά 
4. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Έγθξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ 

       Όια ηα Σκήκαηα 
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ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΧΛ ( ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟ) 

 

1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ-ΘΡΑΘΖ  

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Γ. Θαθνπιίδνπ 1  

ΣΘ : 69100 Θνκνηελή 

 

2. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Β. Όιγαο 198 ΣΘ: 14553 

ΣΘ : 54110 Θεζζαινλίθε 

 

3. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Πεξηνρή ΕΔΠ Θνδάλεο  

ΣΘ : 50100 Θνδάλε 

 

4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΙΗΑ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Θνπκνπλδνχξνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ-Πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ-Γηνηθεηήξην  

ΣΘ : 41110 Ιάξηζα 

 

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Πι. Πχξξνπ 1 Γηνηθεηήξην 

ΣΘ : 45521 Ησάλληλα 

 

6. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΧΛ ΛΖΧΛ  

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Αιπθέο   

ΣΘ : 49100 Θέξθπξα  

 

7. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

ΛΔΟ Παηξψλ-Αζελψλ 32  

ΣΘ : 26441 Πάηξα 

 

8. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 
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Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Φάσλνο 3 

ΣΘ : 81100 Κπηηιήλε 

9. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Τςειάληε 1  

ΣΘ : 35100 Ιακία 

 

10. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΘΖ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Ι. πγγξνχ 80-88 

ΣΘ : 11741 Αζήλα  

 

11. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Καηλάινπ θαη έθεξε 37  

ΣΘ : 22100 Σξίπνιε 

 

12. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΛΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

Α. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

     Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

     . Θαξάγησξγα & Π. Βαξδάθα 

     ΣΘ : 84100 Δξκνχπνιε, χξνο 

Β.  Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

     Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Γσδεθαλήζνπ 

     Πιαηεία Κ. Αιεμάλδξνπ 7 Παιαηά πφιε 

     ΣΘ : 85100 Ρφδνο  

 

13. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ  

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σκήκα Θηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

Κάξθνπ Κνπζνχξνπ 15 

ΣΘ : 71201 Ζξάθιεην  

 

14. ΤΦΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΘΧΛ & ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΤΓΘΡΟΣΖΖ 

(ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ-ΘΡΑΘΖ)  

Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο   

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ 

Γηνηθεηήξην  

ΣΘ : 54123 Θεζζαινλίθε 

 

15. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ ΑΛΑΤΓΘΡΌΣΖΖ, ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ 

ΔΛΔΡΓΔΗΑ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ 

Πιαηεία Θάληγγνο 20, 
Σ.Θ. : 10200, Αζήλα 
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