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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

   ΦΕΚ 870/Β/08.04.2014 
 

Ημερομηνία: 27-03-2014 
Α.Π.: 4863 / 3149 / Α2 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων 
στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 
 
 
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/22.04.2005). 

2. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Το Άρθρο 17, παράγραφος 1 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 10, παράγραφος 8 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010). 

4. Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την με Α.Π. Ε(2007) 5337/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. Την με Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

7. Την με Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Την με Α.Π. Ε(2007) 5441/5-11-2007, απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. 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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10. 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 

11. 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. 

12. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2008 και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 14 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ). 

13. Την με Α.Π. 1121/408Δ/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)”. 

14. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) – 
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 

15. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16. 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»”. 

17. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως ισχύει. 

18. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

19. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.  

20. Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενημέρωση για διαδικασίες 
πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 

21. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 

22. 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/14.04.2009).  

23. Το με Α.Π. 641/10.09.2013 ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ (Α.Π. 6248/12.09.2013 ΕΥΔ ΕΠΑΕ) αίτημα 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την υπαγωγή της Δράσης και την εξασφάλιση 
των σχετικών πιστώσεων. 
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24. Το με Α.Π. 849/03.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9154/10.12.2013) έγγραφο του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: «Τεκμηρίωση μοναδικότητας τριτοβάθμιων ενώσεων 
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση μέρους της σχεδιαζόμενης δράσης κρατικής 
ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση». 

25. Το με Α.Π. 791/02.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 19.12.2013) έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: «Τεκμηρίωση επιλογής περιοχών υλοποίησης της 
σχεδιαζόμενης δράσης κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου – Πιλοτική Φάση». 

26. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με Α.Π. 101/31.01.2014 (Α.Π. 2238/ 
04.02.2014) με θέμα: Αίτημα προσθήκης του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης στη σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση 
Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση στο Ε.Π.Α.Ν. 2007-2013. 

27. Το έγγραφο της ΕΥΣ με Α.Π. 7495/ΕΥΣ1642/17.02.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3337/ 
20.02.2014) με θέμα: Γνωμοδότηση για τη Δράση Ενίσχυσης Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου». 

28. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με Α.Π. 153/19.02.2014 (Α.Π. 3439/ 
24.02.2014) με θέμα: Αίτημα προσθήκης του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης στη σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση 
Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση στο Ε.Π.Α.Ν. 2007-2013. 

29. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και των προγραμμάτων Ε.Π. Αττικής, Ε.Π. Μακεδονίας – 
Θράκης, για την κατηγορία πράξης Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την Προκήρυξη της Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» στις 

οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. 
Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησος καθώς και στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική και Κεντρική 
Μακεδονίας. 

 
2. Η δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου ως στόχο έχει την οργανωμένη και 

συστηματική ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων των πόλεων 
με συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης, πολιτιστικής και κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. Τα 
Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν θα βασίζονται στη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών 
συλλόγων), σε ενέργειες / δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης 
του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.  

 
3. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι 
τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μόνο για την από κοινού ανάπτυξη και 
λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Δικτύωσης). 
Οι δικαιούχοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες 
επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της δράσης, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη 
και εξέλιξή της.  

 
4. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 1.200.003€ και αποτελεί στο 

σύνολό του Δημόσια Δαπάνη. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής : 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

Περιφέρειες στόχου 1 

 
8 Περιφέρειες ΕΠ ΕΠΑΕ 
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, 
Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, 
Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 

514.287€

Αττική 
514.287€Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου Κεντρική Μακεδονία 171.429€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.200.003€

 
5. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος και τα παραρτήματά του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα περιγράφονται 
αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η 
ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η 
διαδικασία επαλήθευσης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος. 

 
6. Οι προτάσεις υποβάλλονται εντύπως και ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό αρχείο στο e-mail: 

eyd-epae.ake@mou.gr) μέχρι και τις 30.06.2014 στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 
προτάσεων.  

 
7. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ στα τηλ. 210 7450854 ή 

210 7450836. 
 
8. Η προκήρυξη της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.  
 
9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ο Υπουργός  

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
   

 
 

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
 
 

 
Συνημμένα:  
Οδηγός Προγράμματος με τα Παραρτήματα του 
 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
 Μονάδες Α1, Β1, Γ, Δ 

 
Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  
 ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 ΕΥ Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το πλαίσιο που 

καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο 
αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του 
προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο 
υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο 
καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός 
συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε 
τη συνδρομή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου 
«Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και 
αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδρομή του 
Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 
«ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
 

Καλύπτονται από το ΕΠΑΕ 
(Αν. Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, 
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτική  Ελλάδα) 

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΟΧΟΥ 2 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά 
Ελλάδα, Νήσοι Νοτίου Αιγαίου  
 

ΕΠΑΕ 2007-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα -
Επιχειρηματικότητα». Το Πρόγραμμα που εντάσσει τη 
στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 
για την περίοδο 2007- 2013. Κεντρικός αναπτυξιακός 
στόχος του ΕΠΑΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 
παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη 
διάσταση της καινοτομίας. Η στρατηγική, που υιοθετείται, 
και οι τρόποι παρέμβασης που προσδιορίζονται στο ΕΠΑΕ 
εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην 
ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά 
αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το 
Πρόγραμμα καλύπτει τα αντικείμενα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Α.Π. Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της 
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στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
που έχει συγκεκριμένους µετρήσιµους στόχους και 
περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ 
τους. 

ΔΡΑΣΗ  
 
ή ΕΡΓΟ ή 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 
υλοποίηση των στόχων που τίθενται από τους άξονες 
προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Κάθε δράση, μπορεί να 
υλοποιείται μέσω μίας ή περισσοτέρων πράξεων. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, «Δράση» 
είναι το «Έργο» ή το «Πρόγραμμα»: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»», στο οποίο καλούνται οι δικαιούχοι να 
υποβάλλουν πρόταση.  

ΠΡΟΤΑΣΗ  Η πρόταση που υποβάλλει κάθε δικαιούχος, στο πλαίσιο 
της προκήρυξης της παρούσας δράσης 

ΠΡΑΞΗ  Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική 
αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με 
ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από 
την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν 
ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον 
οποίο σχετίζονται. 
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, «πράξη» 
είναι το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο δικαιούχος 
χρηματοδότησης, εφόσον έχει εγκριθεί προς 
χρηματοδότηση η πρόταση που υπέβαλε και εφόσον έχει 
ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν 
στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια 

αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη 
διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία 
ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος 
για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων 
πληρωμής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου 
ΔΑ ή ΕΥΔ  Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 

δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται 
από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα» 
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ΥΠΑΣΥΔ Η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με 
την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του 
Συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/ 
27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Δημόσια Δαπάνη  Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς 
και κάθε παρόμοια δαπάνη. 

Ενίσχυση Νοείται κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 
της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένταση Ενίσχυσης Νοείται το ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό 
επί των επιλέξιμων δαπανών/ επενδύσεων. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και 
η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον 
καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Δημοσιονομική 
Διόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και 
Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 
συγχρηματοδότησής του από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι 
ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας 
παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους 
όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία 
αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
Δικαιούχος Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, 

αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση 
πράξεων. 
Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του 
άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και 
λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. 

Ίδια συμμετοχή 
H διαφορά της δημόσιας δαπάνης από τον συνολικό 
προϋπολογισμό έργου/ πράξης και η οποία 
καταβάλλεται από τους δικαιούχους.  

Υπεύθυνος Έργου    Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη, την υλοποίηση  και τον  συντονισμό του 
συνόλου των χρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου έργου. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙOY – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 
 
Η δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου αφορά στην οργανωμένη και 
συστηματική ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων των 
πόλεων με συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης, πολιτιστικής και 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του αγοραστικού 
κοινού. Η υλοποίηση και συντονισμός των ενεργειών αυτών θα γίνεται από τον 
εκάστοτε εμπορικό σύλλογο με τη ενεργή συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων, 
των καταστημάτων εστίασης, των επιχειρήσεων στάθμευσης, των πολιτιστικών 
ιδρυμάτων κ.α. της περιοχής αυτής και αποσκοπεί στο να αναδείξει τα εμπορικά 
κέντρα των πόλεων, αλλά και τις εμπορικές επιχειρήσεις των ευρύτερων εμπορικών 
περιοχών, σε ενιαία κέντρα με δυνατότητες που να συνδυάζουν το πολιτιστικό 
ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος και την ποιοτική εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Παράλληλα θα συντελέσει στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά 
κέντρα των πόλεων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και στην 
επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές, διασκέδαση και 
κέρδος, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων για την 
αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης. 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει  Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που 
θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των 
οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες / δραστηριότητες στο 
πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης 
των καταναλωτών.  
 
Τέτοιες ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά ως :  
- Ενέργειες χωροθέτησης και χαρτογράφησης  των ανοικτών εμπορικών κέντρων 

σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχετικών υποδομών 
- Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ π.χ. Ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή 

(loyalty schemes) με πόντους αγορών ή και εκπτώσεις (στην οποία θα 
συμμετέχουν εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, επιχειρήσεις στάθμευσης, 
παιδότοποι, κλπ) 

- Οργανωμένη και συστηματική προώθηση / προβολή / επικοινωνία των 
επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν στη δράση 

- Δραστηριότητες που συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία με 
πολιτιστικό / κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. street events, social 
events) 

 
Η υλοποίηση και συντονισμός των ενεργειών αυτών θα γίνεται από τους οικείους 
εμπορικούς συλλόγους με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών τους της 
κάθε περιοχής. Τα παραπάνω αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν, στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και την 
επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές, διασκέδαση και 
κέρδος, με τελικούς ωφελούμενους τόσο τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των 
δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές. 
 
Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε η παρούσα πιλοτική δράση ώστε να συσσωρευτεί 
η απαραίτητη εμπειρία για τη μελλοντική δημιουργία και άλλων τέτοιων δομών και σε 
άλλους εμπορικούς συλλόγους πέραν των δικαιούχων της παρούσας.  
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Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι δικαιούχοι Εμπορικοί Σύλλογοι, καλούνται 
να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για 
την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, καθώς 
και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή τους.  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι τριτοβάθμιες οργανώσεις 
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να υποβάλουν πρόταση για την από κοινού ανάπτυξη 
και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα 
προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου. 
 
Η δημόσια χρηματοδότηση των πράξεων η οποία ορίζεται στο 100% του 
προϋπολογισμού των πράξεων δεν θα ξεπερνάει τα 171.429€ ανά ενισχυόμενο 
σχέδιο. Η δημόσια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων παρέχεται για τις επιλέξιμες 
δαπάνες που  καθορίζονται στο Κεφάλαιο 7.        
 
Η διάρκεια των πράξεων της δράσης ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των πράξεων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει 
την 31η Οκτωβρίου 2015. 
 
 
 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα και Επιχειρηματικότητα», καθώς και από τα Περιφερειακά Προγράμματα 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 (Αττική, Κεντρική 
Μακεδονία).  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1,2 εκ. ευρώ και κατανέμεται 
στις παρακάτω  Περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
                                 

  
Δημόσια 
Δαπάνη 

Περιφέρειες 
στόχου 1 

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 
Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, 
Δυτ. Ελλάδα) 

514.287€ 

Αττική 514.287€ 
Κεντρική Μακεδονία 171.429€ 
Δυτική Μακεδονία 0 
Στερεά Ελλάδα 0 

Περιφέρειες 
μετάβασης 
 
 Νήσων Νοτίου Αιγαίου 0 
 ΣΥΝΟΛΟ 1.200.003 € 

 
Η εκτιμώμενη κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης από το ΕΠΑΕ και ανά 
περιφέρεια έχει ως ακολούθως: 
 
1.  Ποσό 514.287 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 
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απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της 
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το 
πρόγραμμα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» στον Κωδικό Θεματικής προτεραιότητας 09 
«Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

2.  Ποσό 514.287 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με 
την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).  

3.  Ποσό 171.429 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 
(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10- 
2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 
GR161UPO008). 
 

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
καθώς και από εθνικούς πόρους. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης είναι: 
 
(α) η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το 

βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών και  

(β) η συμβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην 
Κοινότητα, χάρη στην συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική 
προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην 
κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 
Φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  
 
 

 

3.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Στην υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη: 
 
1. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 
3. Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

4. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 14053/ΥΠΑΣΥΔ1749/ 
27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.08) όπως ισχύει. 

5. Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 για την εφαρμογή των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). 

6. Παράρτημα της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36). 

7. Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχής, 
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το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

8. Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 1301/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006. 

 
Σημειώνεται επίσης  ότι στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού έχουν ληφθεί υπόψη τα 
παρακάτω:  
 
1. Τα παρεχόμενα από το πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών 

ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και 
αφορούν σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών. 

2. Οι απαιτήσεις των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
πέντε προγραμμάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ & 4 ΠΕΠ Μεταβατικής Στήριξης) που 
χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. 

3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ΕΚ αρ. 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με την  πρόβλεψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). 

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL 
L352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (de minimis aid). Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 
εγκριθεί προς τον δικαιούχο ή την ωφελούμενη επιχείρηση μέσα σε μία τριετία 
(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν 
από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. Η χρονική περίοδος των τριών 
οικονομικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό 
εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος μέλος.  
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 7  του Κανονισμού(ΕΕ) 1407/ 
2013:  
«Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα 
της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του 
παρόντος κανονισμού». 
 
Ο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) γίνεται όχι σε 
επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης αλλά σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης» 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (βλέπε 
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού), το οποίο ορίζει ότι. 

«Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
σχέσεις μεταξύ τους:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 
των εταίρων άλλης επιχείρησης·  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης 
επιχείρησης·  
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γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 
καταστατικού αυτής της τελευταίας·  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη  
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 
εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 
θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση». 
 
Βασική προϋπόθεση ελέγχου πριν την ένταξη επί ποινή αποκλεισμού / 
απόρριψης της πρότασης είναι η διαπίστωση ότι σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης σύμφωνα με τα παραπάνω  δεν υφίσταται υπέρβαση του 
ορίου σώρευσης σε οποιαδήποτε περίοδο των τριών οικονομικών ετών.  
 
Σε περίπτωση επιχειρηματικών συγχωνεύσεων, εξαγορών ή διασπάσεων για τον 
υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας ενόψει και των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη 
χορηγηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/ 2013.  
 
Ως προς τη σώρευση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ)  
1407/2013. Ο έλεγχος σώρευσης διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ πριν την 
έκδοση απόφασης ένταξης.  Αναλυτική παρουσίαση των σχετικών διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 και των υποχρεώσεων ελέγχου σώρευσης 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
 
 

4.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα 
για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω: 
 
α. Προκήρυξη του Προγράμματος: Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ δημοσιεύει προκήρυξη για την 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο  Πρόγραμμα.  
β.  Φυσική υποβολή φακέλων προτάσεων και δικαιολογητικών έως την καταληκτική 

προθεσμία (Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση eyd-epae.ake@mou.gr). Η ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελεί 
την ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων δαπανών.  

γ.   Αξιολόγηση Προτάσεων Δικαιούχων:  
Με το πέρας των υποβολής των προτάσεων, ακολουθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  

δ.  Ένταξη των Έργων. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται η 
Απόφαση Ένταξης των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ, δημοσιοποιούνται τα 
αποτελέσματα και αποστέλλονται οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης στους 
Δικαιούχους. 
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5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

5.1. Γενικές προϋποθέσεις 
 
Η λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, 
ώστε, να διασφαλίζει αφενός μεν την ομαλή υλοποίηση του έργου (ευθύνη έναντι των 
αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου) και αφετέρου δε τον συντονισμό των 
συμμετεχόντων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών (όπως πχ. 
τη δέσμευση των επιχειρήσεων ή την εξασφαλισμένη συμμετοχή των αντίστοιχων 
δήμων). 
 
Για το σκοπό αυτό οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συμφωνητικά 
συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών συλλόγων και των μελών επιχειρήσεων τους 
(που συμμετέχουν στην πρόταση) στα οποία θα αποδέχονται τη συμμετοχή τους 
καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται και 
με τυχόν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων πρότασης και των αντίστοιχων 
δήμων στα οποία θα περιγράφονται οι ενέργειες που αναλαμβάνουν αυτοί για την 
εξυπηρέτηση του προτεινόμενου σχεδίου. 
 
Ειδικά η κοινή  πρόταση των τριτοβάθμιων οργανώσεων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) θα πρέπει 
να συνοδεύεται από σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο να παρουσιάζονται 
λεπτομερώς ο καταμερισμός των δράσεων μεταξύ των δυο φορέων, πληροφορίες 
για την ιδιοκτησία των παγίων που θα αποκτηθούν από το πρόγραμμα καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά δεσμεύσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και 
έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου. 
 
 
5.2 Δικαιούχοι  
 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιλέξιμοι Δικαιούχοι του 
προγράμματος είναι οι παρακάτω εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι 
καθώς και τα μέλη που ανήκουν σε αυτούς:  
 
α)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 
β)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά 
γ)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
δ)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας 
ε)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρέων 
στ)  Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης 
 
καθώς και οι ίδιες οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ). 
 
Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μπορούν να υποβάλλουν 
κοινή πρόταση μόνο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κεντρικού 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Δικτύωσης).  
 
 
5.3 Ωφελούμενοι 
 
Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι συμμετέχουσες στις προτάσεις των δικαιούχων 
της Παραγράφου 5.2. επιχειρήσεις καθώς και οι Σύλλογοι μέλη της ΕΣΕΕ και 
ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες δεν καταβάλλουν κόστος συμμετοχής για τις υπηρεσίες που θα 
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τους παρασχεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Συνεπώς, το ποσό της 
ενίσχυσης κάθε Δικαιούχου, επιμερίζεται στους ωφελούμενους ισόποσα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L352/24.12.2013). 
 
 
5.4 Τυπικές Προϋποθέσεις συμμετοχής  

 
1. Προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου από του υποψήφιους 

Εμπορικούς Συλλόγους αποτελεί ο αριθμός των συμβεβλημένων επιχειρήσεων 
στο Επενδυτικό Σχέδιο για την υλοποίηση της Πρότασης. Συγκεκριμένα ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμιά πρόταση των 
δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα 
(50). 

 
2. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν πρέπει: 
 

α)  να βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε να 
εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

β)  να λειτουργούν με την μορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε 
μορφής). 

γ)  να εμπίπτουν στις επιχειρήσεις του Πεδίου Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL 
L352/24.12.2013), Άρθρο 1 που έχει ως εξής: 

 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρμογής 

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από:  

α)  ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου 

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·  

γ)  ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i)  όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 
ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς 
παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii)  όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·  

δ)  ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται 
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία 
δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με 
την εξαγωγική δραστηριότητα·  

ε)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών 
αντί των εισαγόμενων. 
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2.  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι 
οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και 
δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι 
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή 
ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις 
χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα 
μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του 
κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

 
 

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης δικαιούχου του 
προγράμματος  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 171.429,00 ευρώ.  
 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει πρόταση με προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, 
παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο 
αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της πρότασης και το 
σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική 
συμμετοχή. 
 
 
 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
7.1 Επιλέξιμες ενέργειες 
 
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω 
γενικές κατηγορίες ενεργειών:  

 Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ 
 Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ 
 Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (H/W)  
 Απόκτηση Λογισμικών προγραμμάτων (S/W). 
 Ενέργειες προώθησης προβολής και ενημέρωση ΑΚΕ.  

 
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 
minimis aid).  
 
7.2. Επιλέξιμες Δαπάνες  
 
Αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες ενισχυόμενων δαπανών: 
 
 

I. Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ 
 Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτες χαρτογράφησης, οριοθέτησης κλπ) 
 Προκαταρκτικές έρευνας αγοράς 
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II. Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ 
 Δαπάνες οριοθέτησης 
 Δαπάνες σήμανσης 
 Δαπάνες ανάδειξης (φωτισμού, καλλωπισμού κλπ) 
 

III. Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  ενδεικτικά αναφέρονται  
 Συστήματα POS με σύνδεσή τους στην πλατφόρμα δικτύωσης για την 

ενιαία χρήση της κάρτας πιστότητας (loyalty card) του καταναλωτή (τα 
POS θα ανήκουν στους Εμπορικούς Συλλόγους και θα διατίθενται προς 
χρήση στις επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων)  

 Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 Επαγγελματικό εκτυπωτή για την εκτύπωση φυλλαδίων, διαφημιστικών 

εντύπων, φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ 
 Οθόνη προβολής και ηχητικές εγκαταστάσεις για την εγκατάστασή τους 

στις εμπορικές περιοχές 
  Δημιουργία διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (info-points/kiosks) 

σε στοχευμένα σημεία της εκάστοτε εμπορικής περιοχής, με ειδική οθόνη 
αφής συνδεμένο με το Internet, που θα επιτρέπει πλήθος υπηρεσιών από 
απόσταση.  

 Υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots) 
 Έκδοση των καρτών του συστήματος 

 
IV. Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software, ενδεικτικά 

αναφέρονται Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των 
εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση 
των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη 
λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο 
των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε 
τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο). Η συγκεκριμένη κατηγορία 
δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί 
από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων. 
 

V. Δαπάνες προωθητικών ενεργειών, ενεργειών προβολής και 
ενημέρωσης, ενδεικτικά αναφέρονται 

 Ενημέρωση εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τον θεσμό  
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» 

 Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π 
 Δημοσιότητα, προβολή του θεσμού, λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια, 

κλπ 
 Προβολή σε ευρέως διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης (π.χ. google) 

 
 
 

8. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενέργειας θα πρέπει να ακολουθεί 
τα παρακάτω: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
Μελέτες,  10% 
Υποδομές 50% 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 60% 
Software   30% * 

Δαπάνες προωθητικών 
ενεργειών, ενεργειών 
προβολής και ενημέρωσης 

30% 

 
*   επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από 

τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων μπορεί να φθάσει έως το 
80%του σχετικού προϋπολογισμού . 

 
 
 

9. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  
 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και τον Οδηγό του Προγράμματος. 

1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δύναται πέραν των ως άνω 
επιλέξιμων τρόπων εξόφλησης να εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή 
με μετρητά. Στην περίπτωση αυτή για την πιστοποίηση της πληρωμής 
απαιτείται απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. 

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και άνω, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές 
μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των 
αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων 
λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με 
μετρητά. 

 
Αναλυτικά, το θέμα της εξόφλησης των δαπανών αναπτύσσεται στο Παράρτημα IV. 
Ανάλυση Επιλεξιμότητας Δαπανών. 
 
 
 

10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 12 - δώδεκα μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης με δυνατότητα τρίμηνης (3) 
παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και όχι πέραν της 31.10.2015.  
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11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής» (βλέπε Παράρτημα I) 
και αποστέλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyd-epae.ake@mou.gr. 
 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τα βρίσκουν στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
www.antagonistikotita.gr.  
 
Η προθεσμία  υποβολής των προτάσεων ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης του 
Προγράμματος.  
 
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προτάσεων, δεν 
γίνεται αποδεκτή καμία περαιτέρω υποβολή.  
 
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες θα έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στον τόπο  υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα σχετικά δικαιολογητικά.  
 
Ο φάκελος υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα. 
 
Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με 
ταχυμεταφορά.  
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και πλήρως 
συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει 
να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας και η 
ηλεκτρονική αποστολή του, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 
 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται 
κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 
εμπρόθεσμης υποβολής.  
 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) 
ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να 
είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς 
θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι προτάσεις 
που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο 
φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
Επωνυμία Δικαιούχου «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ  «.......................................................................................................................» 
Ημερομηνία  υποβολής «……………………………………..» 
. 
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Με την ολοκλήρωση της υποβολής του φυσικού φακέλου και της ηλεκτρονικής 
αποστολής αυτού, αρχίζει άμεσα από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών. 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και 
εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φυσικού φακέλου 
οφείλουν να προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.  
 

 
 

12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι: 
 
‐ Αίτηση υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου και 

σφραγίδα αυτού,  συνοδευόμενη από  προσφορές / προτιμολόγια με αναλυτική 
περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Για 
την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του έργου του Δικαιούχου μπορεί να 
υποβληθεί ό,τι πρόσθετο στοιχείο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα υλοποίησης 
του. 

 
‐ Επικυρωμένο Αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού κάθε Δικαιούχου του 

προγράμματος. 
 
‐ Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86, από κάθε εμπλεκόμενο φορέα 

(Εμπορικά Καταστήματα) που συμμετέχει στο προτεινόμενο Ανοικτό Εμπορικό 
Κέντρο, ότι είναι γνώστης του περιεχομένου της προκήρυξης και της πρότασης, 
συμφωνεί στην υποβολή της πρότασης μέσω του Εμπορικού Συλλόγου και  
δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της πρότασης, εφόσον αυτή 
εγκριθεί για χρηματοδότηση. 

 
‐ Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου τους από κάθε εμπλεκόμενο φορέα που συμμετέχει 
στην υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ 
του Οδηγού. 

 
‐ Σύμφωνο Συνεργασίας, υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο και όλες τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι 
της δράσης, οι άξονες συνεργασίας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις των 
εμπλεκόμενων μελών. 

 
‐ Μνημόνιο συνεργασίας – εφόσον απαιτείται – μεταξύ του Δικαιούχου και του 

αντίστοιχου Δήμου για την λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. 
 
‐ Ειδικά για την κοινή  πρόταση των τριτοβάθμιων οργανώσεων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) 

σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο να παρουσιάζονται λεπτομερώς ο 
καταμερισμός των δράσεων μεταξύ των δυο φορέων, πληροφορίες για την 
ιδιοκτησία των παγίων που θα αποκτηθούν από το πρόγραμμα καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά δεσμεύσεις τόσο μεταξύ τους, όσο 
και έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου. 
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13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ η οποία έχει 
επίσης την ευθύνη για την έκδοση της απόφασης ένταξης καθώς και για την 
τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση. Περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών 
προϋποθέσεων συμμετοχής  όπως ορίζονται  στο Κεφάλαιο 5 παράγραφος 5.3 και 
έλεγχο δικαιολογητικών των προτάσεων όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 13  του 
παρόντος οδηγού. 
 
 
 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
14.1 Έναρξη Έργων – Ενστάσεις  
 
Μετά  την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται η  απόφαση ένταξης 
από τον Γενικό Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείο 
Ανάπτυξης. 
 
Ως ημερομηνία έναρξης των έργων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα. 
 
Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ αποστέλλει την 
απόφαση ένταξης. Στην απόφαση ένταξης θα περιλαμβάνεται το τεχνικό παράρτημα 
με σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο 
συνολικός  και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του, οι προϋποθέσεις και οι  
όροι της χρηματοδότησής, η παρακολούθηση και ο έλεγχος από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, οι 
σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο του έργου, οι 
προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί για την χορήγηση της ενίσχυσης, οι κυρώσεις, οι 
όροι τήρησης των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων που αφορούν στο 
έργο και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια.   
 
Για τους Δικαιούχους που δεν θα ενταχθούν εκδίδεται  απόφαση απόρριψης. 
 
 
14.2 Παρακολούθηση έργου 
 
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, για:  
 Την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους 
 Την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων της απόφασης 

ένταξης 
 Την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τα 

εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμούς. 
 
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ σχετικά 
με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. Μη 
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ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από το ΕΠΑΕ και το ΕΣΠΑ 
2007-2013 ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξή του δικαιούχου από το Πρόγραμμα. 
 
Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου: 
 οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο που 

οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους ή  
 πιθανή αδυναμία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την υλοποίηση 

του έργου, 
θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα και υποχρεωτικά στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για τη λήψη 
των προβλεπόμενων μέτρων. 
 
 
Α) Εκθέσεις προόδου έργων 
 
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επιτόπιων 
επαληθεύσεων του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των έργων από ειδικά για 
το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ κατόπιν αιτήματος πιστοποίησης του 
δικαιούχου.  
Το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα 
από Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου (ΑΕΠ) έργων (Ενδιάμεση Έκθεση και Έκθεση 
Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
eyd-epae.ake@mou.gr και σε έντυπη μορφή και θα συνοδεύονται από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Το αναλυτικό περιεχόμενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα 
δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ στους Δικαιούχους μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν  μόνο μία (1) φορά, 
μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50 % του συνολικού οικονομικού αντικειμένου 
(συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.  
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς 
την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης). 
Κάθε Έκθεση / αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις 
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του 
επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.  
Για την περίπτωση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου , η ΕΥΔ ΕΠΑΕ δύναται να 
κάνει χρήση διοικητικών επαληθεύσεων αντί επιτόπιων ελέγχων. Για την 
πιστοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος και 
ο πλήρης έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο σύνολό τους. 
 
 
Β) Έλεγχοι έργων 
 
Ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται στην έδρα του 
Δικαιούχου (ή στα  γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για τους διοικητικούς ελέγχους) από 
Όργανο Ελέγχου που απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
(διαφορετικά από εκείνα που συμμετείχαν στο στάδιο της αξιολόγησης). 
 
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί η αντίστοιχη 
Αναλυτική Έκθεση Προόδου ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο 
καθώς και το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης από τον δικαιούχο. Η έκθεση 
προόδου και το αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται από τον 
δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση eyd-epae.ake@mou.gr όσο και σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αναλυτική Έκθεση Προόδου και το αίτημα 
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επαλήθευσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες που θα αποστείλει η 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ στον δικαιούχο μετά/ή με την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 
 
Η  ΕΥΔ ΕΠΑΕ προκειμένου ο Δικαιούχος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος κατά 
την ημερομηνία του ελέγχου αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης ελέγχου πριν 
την ακριβή ημερομηνία του ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης.   
 
Ο Δικαιούχος από την πλευρά του θα πρέπει να διευκολύνει το όργανο ελέγχου και 
να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα του υποδεικνύουν καθώς και τις ημερομηνίες 
αποστολής των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά τον επί τόπου έλεγχο. 
 
Μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου και την αποστολή των τυχόν εκκρεμοτήτων 
που θα προκύψουν, αποστέλλεται σχετική επιστολή συνοδευόμενη με συγκεντρωτικό 
πίνακα πιστοποιημένων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης. 
 
Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει δύο φάσεις: 
 Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (τεχνική πιστοποίηση) 
 Την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (οικονομική πιστοποίηση). 
 

Η παρουσία του υπεύθυνου του έργου είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια της 
διενέργειας του ελέγχου.  
 
Η τελική έκθεση ελέγχου υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου ελέγχου.  
  
 
Τεχνική Πιστοποίηση 
 
Η τεχνική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου 
Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του 
δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 την απόφαση ένταξης και τις τυχόν  εγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτής 
 τη υποβληθείσα  Έκθεση Προόδου 
 τον  Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος  και τα λοιπά έντυπα της προκήρυξης 
 το σχετικό νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
 
το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτομερώς τις ενέργειες του έργου που υλοποίησε ο 
δικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση 
του Φυσικού Αντικειμένου και την τήρηση των επιμέρους όρων της απόφασης 
ένταξης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή 
κατανομή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και 
να επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα περικοπής 
εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη 
σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος 
τους.  
 
Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται 
του αρχικού σχεδιασμού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιμάται και 
σημειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.  
 
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται με την υποβολή των 
αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται  στο Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Τ3Λ



Σελίδα 22 από 27 

Οικονομική Πιστοποίηση 
Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου 
Ελέγχου, παράλληλα με τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης. 
 
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο : 
 εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, 

την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και των σχετικών 
παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. 

 ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών 
δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που 
φέρει το τίτλο του προγράμματος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και αντίστοιχα 
τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να 
επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία 
εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ.). 

 
 
Γ) Παραλαβή έργου 
Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή μέχρι και την ημερομηνία παράτασης 
(εφόσον έχει δοθεί).  Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη 
υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης 
της απόφασης ένταξης (απένταξη).  
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 

 Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου. 

 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών 
του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η 
τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.  
 
Μετά το πέρας κάθε ελέγχου η ΕΥΔ ΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης των τυχόν 
εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο 
Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), και εν συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο 
σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν 
πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά με την παραλαβή 
του έργου. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ενότητα 15.3 
 
 
14.3 Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης 
 
Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγμένα έργα, η καταβολή του 
συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης, δύναται να γίνει εφάπαξ όταν  πιστοποιείται 
ότι έχει ολοκληρωθεί  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενου του έργου που το 
καθιστά λειτουργικό και ολοκληρωμένο.  
 
Α) Προκαταβολή 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση 
προκαταβολής, μέχρι και το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο 
δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από 
αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με 
διάρκεια ισχύος μέχρι την παραλαβή του έργου. 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση 
ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα 
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του Δικαιούχου, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί 
σε μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η 
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες. 
Επίσης, ανάλογα με το ύψος της εγγυητικής επιστολής, παρέχεται η δυνατότητα / 
επιλογή στον δικαιούχο, όταν καλύψει δαπάνες (ελεγμένες και πιστοποιημένες) 
ισόποσες με την εγγυητική επιστολή, να ζητήσει την διατήρηση του συνόλου 
της εγγυητικής επιστολής έναντι καταβολής νέας ισόποσης δημόσιας 
επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο 
δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες στην 
ολοκλήρωση του έργου.  
 
Β) Ενδιάμεσες καταβολές 
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου από 
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου 
μέχρι τη στιγμή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύμφωνα με δηλούμενη επιθυμία του, 
είτε το σύνολο της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης χωρίς απομείωση της 
εγγυητικής προκαταβολής, είτε μέρος αυτής με απομείωση της εγγυητικής 
προκαταβολής κατά το υπόλοιπο. 
 
Γ) Αποπληρωμή 
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από 
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ (σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14 ενότ. 14.2. 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών 
του,  η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του 
και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.  
 
 
14.4 Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά  
 
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και 
παραστατικά τα οποία αναλύονται στο Παράρτημα V.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά 
μικρότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του 
πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου εκάστου δικαιούχου, 
σύμφωνα με τον φάκελο υποβολής.   
Απεντάσσονται οι δικαιούχοι οι οποίοι εντός 12 μηνών αντίστοιχα (εάν έχει εγκριθεί 
παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.  
  
 
 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο Δικαιούχος υποχρεούται με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του 
Δικαιούχου και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα ΑΚΕ αναμνηστική πινακίδα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και μελέτες που διενεργούν 
δημόσιες αρχές. 
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16. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών  
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 11, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν 
τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέχρι και 
ένα (1) μήνα πριν το πέρας του έργου (12 μήνες – βλέπε κεφάλαιο 9). Απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία αυτή και να 
έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
(εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών).  Η παράταση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες.  
 
 

 
17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 
Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και 
φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις) και εφόσον με την 
αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης 
του έργου στο Πρόγραμμα.  
 
Το αίτημα τροποποίησης δύναται να περιλαμβάνει μεταφορά δαπανών (μεταξύ 
κατηγοριών δαπανών), η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικά 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής 
του σχετικού αιτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια δαπανών 
(ανά κατηγορία δαπάνης) που τίθενται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος. 
Σημειώνεται ότι:  
 Δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.  
 Τα ποσοστά/όρια δαπανών, όπως αναφέρονται στον Πίνακα του Κεφαλαίου 8,  

είναι τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης.  Τα ποσοστά 
αυτά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου καθώς επίσης και κατά 
την διαμόρφωση, υποβολή και έγκριση αιτημάτων τροποποιήσεων.  

 
Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτημα τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το 
αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 10), με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στην 
τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Η ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ εξετάζει το αίτημα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος οδηγού και 
εκδίδει τη  σχετική απόφαση τροποποίησης.   
 
 
 

18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1.  Οι Δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι φορείς, μετά την υπαγωγή τους και για τρία (3) 

χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
α)   Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής 
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γ)  Να μην παύσουν τη λειτουργία τους εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Στις περιπτώσεις αυτές 
απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της 
πορείας του έργου μετά την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου. 

δ)  Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας 
του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας του φορέα1, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης 
τους εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. 

ε)  Να μην παραβιάζει τους όρους σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.  
στ) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση 

εξοπλισμού/λογισμικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 
στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ με αγορά νέου παρόμοιου εξοπλισμού/λογισμικού (όμοιας 
ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός έξη (6) μηνών από την έγκριση του 
αιτήματος (με τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο 
όσο και στο παλαιό εξοπλισμό).  

 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού 
1303/2013, υποχρεούται στη διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών (εφόσον 
πρόκειτε για ΜΜΕ) από την ολοκλήρωση της πράξης, η εν λόγω πράξη δεν θα 
έχει υποστεί σημαντική τροποποίηση ήτοι:  

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της 
περιοχής προγράμματος·  

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία 
παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα·  

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή 
των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

 
2.  Οι Δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι φορείς για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν 

επιτρέπεται: 
α) χωρίς ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ να μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 

την εταιρική/μετοχική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά 
συμμετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις 
λόγω κληρονομικής διαδοχής. 

β) χωρίς ενημέρωση και έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της Απόφασης 
Ένταξης φορέα να εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας 
επένδυσης. Η έγκριση δίνεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας των 
φορέων στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των 
όρων ένταξης παραμένει στον εκμισθωτή. 

 
2.  Οι Δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι φορείς, κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και 

για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, υποχρεούνται να 
παρέχουν στοιχεία στη ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ελέγχου για 
την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του προγράμματος. 

 
3.  Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου 

τηρούνται από τον Δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο σε ειδική μερίδα καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την 
ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη 

                                                 
1 Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται με Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της 
υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία 
παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός 
έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω. 
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διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 

 
 
 

19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
19.1 Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων 

 
 Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων μετά την 
ολοκλήρωση της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΣ. 

 Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην απόφαση ένταξης / υπαγωγής, τις διατάξεις ελέγχου 
σώρευσης  σύμφωνα με την α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27.01.2011, όπως ισχύει, και 
στις διατάξεις του παρόντος.  

Συμπληρωματικά των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013, ο δικαιούχος 
υποχρεούται : 

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση να 
επιστρέφεται η συνεισφορά των ΕΔΕΤ, εάν εντός τριών (3) ετών (εφόσον πρόκειτε 
για ΜΜΕ) από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση, υπόκειται σε 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 
προγράμματος·  

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει 
σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα·  

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των 
όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 
 
Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των 
δικαιούχων των ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά με διοικητική επαλήθευση βάσει 
των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει διασταύρωσης 
στοιχείων. Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από την 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ,  ή  άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 
19.2 Επιβολή κυρώσεων 
 
Εάν ο Δικαιούχος παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση 
του έργου τότε ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση. 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη τήρησης των ανωτέρω μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, εφαρμόζεται έντοκη επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.  
 
Για την ανάληψη τέτοιας ενέργειας, αρχικά ενημερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και 
γίνεται σύσταση με δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του.  
 
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Δικαιούχου η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενεργεί αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο. 
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20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 
  
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Τ3Λ



Σελίδα 1 από 8 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"  

 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 
 

 
 
 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

 

Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού 
φακέλου 

 
 

Ημερομηνία Παραλαβής φυσικού 
φακέλου 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

1. Βασικά Στοιχεία Φορέα Επένδυσης 

 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Κ.Α.Δ.  

  

1.2 Διεύθυνση Έδρας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

Website  

e-mail  

 
  

2. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό και Κινητό))  

FAX  

e-mail  
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ EΠIΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (μόνο για ΑΚΕ) 

 

3.1 Γενικά Στοιχεία (Συμπληρώνεται για κάθε μια συμβεβλημένη επιχείρηση) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

Κ.Α.Δ.  

 

3.2 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου (Συμπληρώνετε για κάθε μια συμβεβλημένη επιχείρηση) 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

1. Βασικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης της επένδυσης 

 
(Να προσδιοριστεί η χωρική ενότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) 
 
 
 

2. 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
 

   Διάρκεια Υλοποίησης (Σε μήνες) 
 

 

 
 
 
 

3. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ) 

 
 

3.1 
Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ;  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

 
 

 

3.2 

Περιγράφονται αναλυτικά οι υπάρχουσες υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των 
ΑμεΑ: 
 
 

 
 

 

3.3 

Προβλέπονται επεμβάσεις για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ: 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 
 

 
 

 

3.4 
Περιγραφή προτεινόμενων υποδομών (κτηριακές, ηλεκτρονικές, εργασιακές, ...) για την 
διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

1. 

Περιγράφονται με τρόπο απόλυτα κατανοητό, τα παρακάτω πεδία: 
1. Ταυτότητα του Φορέα Υλοποίησης  
(Παρουσιάζεται η ταυτότητα του Φορέα υλοποίησης και λοιπών στοιχείων για την εξέταση της 
επιλεξιμότητας του. (Σκοπός του Φ.Υ. σύμφωνα με το Καταστατικό του, ένταξη σε προγράμματα 
de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων,  κλπ.). 
 
2. Περιγραφή στρατηγικής του Φ.Υ. 
(Ενέργειες στρατηγικής για την υλοποίηση του σκοπού του, την υποβοήθηση των μελών του, την 
αναπτυξιακη του πολιτική κλπ) 
 
3. Πρόσθετα στοιχεία του (Φ.Υ) 
(Μέλη, ενέργειες προβολής, δίκτυα επικοινωνίας κλπ) 
  
4. Διαδικασίες οργάνωσης.  
(Απασχολούμενο προσωπικό, υποδομές, γεωγραφική κατανομή) 

. 
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Δ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 

1. 
 
Συνοπτική Περιγραφή της Επένδυσης 
 

  
  

2. 

Αναλυτική Περιγραφή της Επένδυσης  
«Περιγράφονται με τρόπο απόλυτα κατανοητό, αναλυτικό και τεκμηριωμένο τα παρακάτω πεδία:  
- Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου  
- Σύνδεση της προτεινόμενης επένδυσης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Φ.Υ.  
- Ποιες από τις σημερινές ανάγκες θα καλυφθούν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
- Αναμενόμενα αποτελέσματα  
- Οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης»  
  

  
 
 

 
 
 

3. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 
Συνολικά Ποσά 

(€) 
Επιλέξιμα Ποσά 

(€) 

[1.1] 
Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτες χαρτογράφησης, 
οριοθέτησης κλπ) 
 

 

[1.2] 
Προκαταρκτικές έρευνας αγοράς 
 

 

[2.1] Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ - Δαπάνες οριοθέτησης 
 

 

[2.2] Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ - Δαπάνες σήμανσης 
 

 

[2.3] 
Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ - Δαπάνες ανάδειξης 
(φωτισμού, καλλωπισμού κλπ) 

 

[3] Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

[4] Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software  

[5] 
Δαπάνες προωθητικών ενεργειών, ενεργειών 
προβολής και ενημέρωσης 

 

Σύνολα  

Αιτούμενος Προϋπολογισμός 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

α/α Κ.Δ. Περιγραφή  
Τύπος / 
Μοντέλο 

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιμή 

                   

Α/Α προσφοράς ή προτιμολογίου ή 
τιμολογίου :  

 

Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς :   

Προμηθευτής :   

ΑΦΜ Προμηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Τεκμηρίωση Συμβατότητας με την 
Επένδυση και κάλυψη αναγκών 

 

 
 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Τιμές (€) Ποσοστά 

 

1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α. Αιτούμενος Προϋπολογισμός   

2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός   

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός Προϋπολογισμός    
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
 
 

1. Συμβολή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου στην αύξηση της επισκεψιμότητας των 
επιχειρήσεων του Α.Κ.Ε. 

 
 

2. Εισαγωγή νέων μεθόδων στην διάθεση και προώθησης προϊόντων 

 
 

3. Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης χρήσης 2013 
    ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
4. Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης  
 

 

5. Άλλο 

 
 
 

 Για τον Φορέα Υλοποίησης  
 
 
 
 

-Ο- 
Νόμιμος Εκπρόσωπος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  

 

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΑΚΕ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
ΠΡΟΣ(1): 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνομα: 
 
 

Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 
 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  
Οδός: 
 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

 
Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

 Η επιχείρηση με ΑΦΜ ………… που θα συνεργαστεί στο Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο (ΑΚΕ) του Δήμου ..….. έχει 
λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος.  

 Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

 Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των 
δαπανών όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής.  

 Η συμμετέχουσα επιχείρηση στο ΑΚΕ δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

  Η συμμετέχουσα επιχείρηση στο ΑΚΕ δεν λειτουργεί με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising 
οποιασδήποτε μορφής), δεν αποτελεί κοινοπραξία και δεν είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. 

 Δεν εκκρεμεί εις βάρος της συμμετέχουσας επιχείρησης στο ΑΚΕ διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής 
ενίσχυσης.  

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου, η συμμετέχουσα στο ΑΚΕ 
επιχείρηση  συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού 
της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.  

 Η συμμετέχουσα στο ΑΚΕ επιχείρηση αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των 
δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

 Η συμμετέχουσα στο ΑΚΕ επιχείρηση αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην 
πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και 
τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.   

 Η συμμετέχουσα στο ΑΚΕ επιχείρηση αποδέχεται  ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή 
του, μετά την ένταξη του έργου, ο Δικαιούχος θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη 
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ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.  

 Η συμμετέχουσα στο ΑΚΕ επιχείρηση είναι ενημερωμένη και η πρόταση για τους περιορισμούς σχετικά με τη 
σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που διέπουν τον παρόντα Οδηγό. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

                                                                   
Για την επιχείρηση/ 

                                                      
-Ο- 

                                                                   
Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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A’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
ΠΡΟΣ(1): 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνομα: 
 
 

Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 
 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 
 

Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

 
Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

 

 Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης 
καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι 
ακριβή και αληθή.  

 Ο Δικαιούχος Εμπορικός Σύλλογος και οι επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν στο ΑΚΕ/Ο Δικαιούχος 
ΕΣΕΕ/ΓΣΕΒΕ και τα μέλη του έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος.  

 Ο Δικαιούχος με ΑΦΜ ………….έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στο παρόν Πρόγραμμα.  

 Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

 Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των 
δαπανών όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής.  

 Ο Δικαιούχος δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος 
της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

 Δεν εκκρεμεί εις βάρος του Δικαιούχου διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης.  

 Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του Δικαιούχου συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της 
επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
www.antagonistikotita.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.  

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες 
εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού 
σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των 
ασφαλιστικών οργανισμών.   

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται  ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του 
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έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.  

 Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 
περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που διέπουν τον παρόντα 
Οδηγό. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

                                                                   
Για την επιχείρηση/ 

                                                      
-Ο- 

                                                                   
Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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 B’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με  

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

 

Ο – Η Όνομα: 

 

  

Επώνυμο: 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 

  

Τηλ: 

 

 

Τόπος Κατοικίας: 

  

Οδός: 

  

Αριθ: 

  

ΤΚ
: 

 

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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Β.1: 

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση  ή  

 Η επιχείρηση λειτουργεί ως  «ενιαία επιχείρηση», όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του ΕΚ 
1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνδέεται η αιτούσα : 

 

Πίνακας 4: Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 
Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την 
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

επιχείρηση  

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής 0-100 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 
Εκπροσώπου 

Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

  

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα 
λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού Γενικής 
Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της 
επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου (συμβάσεις, 
μετοχολόγιο, ισολογισμοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα 
κατωτέρω: 

i. Την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.  
ii. Την ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής. 
iii. Την υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια. 
iv. Την εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή τη διανομή των εσόδων μεταξύ των 

διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.  
v. Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανομή των εξωτερικών κινδύνων 

μεταξύ τους.  
vi. Τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την 

ενιαία επιχείρηση. 
vii. Τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 

με αυτήν. 

Β.2: 

 Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με 
αυτήν ως ενιαία επιχείρηση, έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης  κατά τα 
τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de 
minimis. 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de 
minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 5:  Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα  

λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση 
από το/την 
οποίο/α η 
επιχείρηση 

έχει 
αποκτήσει 
έννομο 
δικαίωμα 
λήψης της 
ενίσχυσης 

(από 
1/1/2011 και 
μετά) και 
φορέας 

χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αριθμός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
αριθμός 

σύμβασης ή 
άλλου 

εγγράφου με το 
οποίο 

τεκμηριώνεται η 
λήψη του 
έννομου 

δικαιώματος 

Ημ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 
ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 

δικαιώματος 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 

που 
αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 

που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 

στην επιχείρηση 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηματοδότησης 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης 
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης 
της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η 
επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο 
προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση 
του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε κάθε περίπτωση για τον 
υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των 
ανωτέρω αποφάσεων. 

      

Β.3: 

 Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες  που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση, έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της 
ενίσχυσης  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει 
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος  

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου 
καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας 
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν 
με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το 
αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 6:  Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες 
δαπάνες 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα  

λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ 
Δράση από 
το οποίο  η 
επιχείρηση 
έχει 
αποκτήσει 
έννομο 
δικαίωμα 
λήψης της 
ενίσχυσης 
(από 
1/1/2011 
και μετά) 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αριθμός και 
ημερομηνία 

Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγής 
ή ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 
δικαιώματος  

Ίδιες 
δαπάνες 
που 
απετέλεσαν 
αντικείμενο 
ενίσχυσης 
δυνάμει 
άλλου 
καθεστώτος 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 
στην επιχείρηση 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότησης 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης 

        

        

        

        

        

(***) Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης 
του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης 
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Β.4: 

 Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί 
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως 
ενιαία επιχείρηση και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για 
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, 
φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συμπεριληφθεί σε 
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις 
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με 
την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή 
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, 
ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας 7:  Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε 
στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για 
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για 
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι αιτούμενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα  

λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση στο 
οποίο/α η 
επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει πρόταση 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ημ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης  

Ποσό αιτούμενης 
δημόσιας 
χρηματοδότησης  

Επωνυμία Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης 

ΑΦΜ Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης 

     

     

 Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου μετά την ένταξη του έργου το έργο θα 
απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

                                                                                            
Για  την επιχείρηση / Συνεργασία 

                                                             

                                                                                             -Ο- 

                                                                  
Νόμιμος εκπρόσωπος  

                                             (σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). 
 
Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis):  
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1407/2013 
της Επιτροπής (επισυνάπτεται στο τέλος του Παραρτήματος) σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας.  
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
 
Ι) Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ενσωματώνει συμπληρωμένο στο Έντυπο 
Υποβολής πίνακα με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Στοιχεία Προκήρυξης  

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

Συγχρηματοδοτούμενο Συγχρηματοδοτούμενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κωδικός ΕΣΠΑ  Αν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο θα εισάγεται σχετικός 

αριθμός.  

ΕΠ Κωδικός Κωδικός Επιχειρησιακού προγράμματος.  

Άξονας Κωδικός Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας.  

Φορέας Κωδικός Φορέας Προκήρυξης (για κάθε διακριτή προκήρυξη) 

Κωδικός Προκήρυξης Κωδικός Προκήρυξης 

Είδος Αξιολόγησης Άμεση / Συγκριτική 

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 

Περίοδος Υποβολής Σε ημέρες ο χρόνος υποβολής. Διαφορά των δύο παραπάνω 

ημερομηνιών 

Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 

Ημερομηνία λήξης Αξιολόγησης Ημερομηνία λήξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των 

δυνητικά δικαιούχων 

Περίοδος Αξιολόγησης Σε ημέρες ο χρόνος αξιολόγησης. Διαφορά των δύο 

παραπάνω ημερομηνιών 

Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών 

δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και 

των τροποποιήσεων αυτής 

Ημερομηνία λήξης Επιλεξιμότητας Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών δαπανών 

σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και των 

τροποποιήσεων αυτής 

Τίτλος προκήρυξης Τίτλος προκήρυξης 

Ποσό Συνολικό διατιθέμενο ποσό για την συγκεκριμένη δράση 

(Δημόσια Δαπάνη) 
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Αρ. Πρωτοκόλλου Αριθμός ΦΕΚ Προκήρυξης 

Ημερ. Πρωτοκόλλου ημερομηνία ΦΕΚ Προκήρυξης 

Ημερ. Ολοκλήρωσης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προκήρυξης 

Καθεστώς Ενίσχυσης Κείμενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το μέτρο ενίσχυσης 

(Κανονισμός – Κατευθυντήριες  Γραμμές –    π.χ. Γ.Α.Κ., Καν. 

794 κ.α.) - Άρθρο κανονισμού στο οποίο αναφέρεται η 

ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ. στον Γ.Α.Κ.) 

Αριθμός Κοινοποίησης Αριθμός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του καθεστώτος 

στην Ε. Επιτροπή 

Αριθμός Απόφασης Έγκρισης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης 

Αριθμός δικαιούχων Αριθμός δυνητικών δικαιούχων που χρηματοδοτεί η 

προκήρυξη 

Αριθμός Κοινότητας I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η 

σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του ΓΑΚ) 

Τομέας Τομέας (π.χ. αναφορά στον τομέα όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας) 

Περιγραφή Δράσης Συνοπτική περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης ή της 

μεμονωμένης ενίσχυσης 

Τύπος Ενίσχυσης Ad hoc ενίσχυση ή μέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο 

Συνδυασμένη Ενίσχυση Συνδυασμένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Είδος Ενίσχυσης Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – 

Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεματικά – επιχορήγηση 

μισθολογικού κόστους κ.λ.π.) 

ΑΜΕΑ Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ εργαζομένων 

με αναπηρία 
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ΙΙ) Κατά την υποβολή της πρότασης οι Δικαιούχοι και οι συμμετέχουσες στη Δράση 
επιχειρήσεις  υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS)1 

 
….δηλώνω ότι: 
 
 
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει πρόταση 
(αιτούσα) συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων2 με 
αυτήν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα, έχει 
λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας:  

 

* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 
 

 
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα 
«…..», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση 
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες2 με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως 
ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση 
ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση.  
Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει 

οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με βάση το 

άρθρο 5.2 του ΕΚ 1407/2013. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία 

ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 
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Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) 
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

 

 

 
Hμερομηνία:   ……    20…. 

Ο/ Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

                                      

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί 
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα 

επιχειρήσεις). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧ

ΟΥ 
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Στοιχεία Επιχείρησης 

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

Επωνυμία Επιχείρησης Επωνυμία Επιχείρησης 

Διακριτικός Τίτλος  Διακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει 

Κωδικός κυρίας Δραστηριότητας Κωδικός Δραστηριότητας με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ 

2008  

Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ. Επιχείρησης 

Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

Τομέας Δραστηριότητας Πχ. Μεταποίηση, Τουρισμός, Υπηρεσίες κ.α.  

Χώρα Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί 

Περιφέρεια Έδρας Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 

Νομός Έδρας Νομός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 

Δήμος Έδρας Δήμος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί 

Δημοτικό Διαμέρισμα Έδρας Δημοτικό Διαμέρισμα έδρας της επιχείρησης που θα 

ενισχυθεί 

Οδός Οδός Έδρας 

Αριθμός Αριθμός διεύθυνσης Έδρας 

ΤΚ Τ.Κ. Διεύθυνσης Έδρας 

Τηλέφωνο Τηλέφωνο επιχείρησης 

FAX Fax επιχείρησης 

Email Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επιχείρησης  

Website Ιστοχώρος Επιχείρησης 

Νομική Μορφή Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατομική κ.λ.π.  

Αριθμός απασχολούμενων στην Επιχείρηση Αριθμός υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης κατά την 

έγκριση σε Ε.Μ.Ε. 

Υπο σύσταση / Υφιστάμενη επιχείρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Είδος Βιβλίων Α,Β,Γ, Μη τήρηση 

Επωνυμία Νομίμου εκπροσώπου – 

διαχειριστή 

Επωνυμία διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού 

ή νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Όνομα Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή Όνομα διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή 

νομικού πρνσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Θέση στην επιχείρηση Θέση στην επιχείρηση 

ΑΦΜ Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή 

νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή 

Έγγραφο ταυτοποίησης Νομίμου 

εκπροσώπου – διαχειριστή 

Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο 

Τηλέφωνο Νομίμου εκπροσώπου – 

διαχειριστή 

Τηλέφωνο 

Μέγεθος Επιχείρησης Μέγεθος της επιχείρησης (0.Πολύ μικρή, 1. μικρή, 2. μεσαία, 

3. μεγάλη, 4. Πολύ μεγάλη). Λίστα Τιμών 

Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης Περιγραφή αντικειμένου δραστηριότητας επιχείρησης 
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Στοιχεία Μετόχων  

Στοιχεία μετόχων / εταίρων > 25%  και ποσοστά συμμετοχής του κάθε ενός εξ΄αυτών  

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 

ΑΑ Μετόχου Αύξων Αριθμός 

Είδος Προσώπου Φυσικό / Νομικό 

Επώνυμο / Επωνυμία Επώνυμο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν είναι 

Νομικό Πρόσωπο 

Όνομα Όνομα αν είναι φυσικό πρόσωπο 

Πατρώνυμο Πατρώνυμο αν είναι φυσικό πρόσωπο 

Α.Φ.Μ. ΑΦΜ Νομικού ή Φυσικού Προσώπου 

Κ.Α.Δ. Νομικού Προσώπου. Κ.Α.Δ Νομικού Προσώπου 

Έγγραφο Ταυτοποίησης ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου Φυσικού Προσώπου. 

Ποσοστό Συμμετοχής Από 0-100 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 

Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 

Εκπροσώπου 

Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο 

 

 

Στοιχεία Συνεργαζόμενων / Συνδεδεμένων  Επιχειρήσεων 

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

ΑΦΜ Ενισχύομενης Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 

ΑΑ Επιχείρησης Αύξων Αριθμός Συνεργαζόμενης – Συνδεδεμένης 

Επιχείρησης 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής Από 0-100% 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 

Εκπροσώπου 

 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 

Εκπροσώπου 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Τ3Λ



ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαμβάνουν 
ενίσχυση υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
Επενδυτικό Σχέδιο 

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

Συγχρηματοδοτούμενο έργο  Συγχρηματοδοτούμενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης Περιγραφή επενδυτικής πρότασης (Φυσικό αντικείμενο) 

Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθμός πρότασης  

ΑΦΜ Επιχείρησης Η επιχείρηση που ενισχύεται 

Κωδικός Προκήρυξης Η προκήρυξη στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο. 

Αιτούμενος Προϋπολογισμός Π/Υ επένδυσης/πρότασης 

Επιχορηγούμενος/ Ενισχυόμενος 

Προϋπολογισμός 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

Ποσοστό Ενίσχυσης Ένταση ενίσχυσης 

Δημόσια Επιχορήγηση Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναμο επιχορήγησης 

Χώρα Τόπου εγκατάστασης Χώρα στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση 

Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης Περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση 

Νομός Τόπου εγκατάστασης Νομός στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση 

Δήμος Τόπου εγκατάστασης Δήμος στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση 

Δημοτικό Διαμέρισμα Τόπου εγκατάστασης Δημοτικό Διαμέρισμα στην οποία πραγματοποιείται η 

επένδυση 

Οδός Τόπου εγκατάστασης Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης 

Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 

T.K. οδού τόπου εγκατάστασης T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης Χαρακτηρισμός περιοχής (περιοχή 87 (α), μικρό νησί του 

Αιγαίου, ορεινός όγκος 

Αριθμός νέων απασχολουμένων Αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται  

από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε. 

ΚΑΔ Ενίσχυσης Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας που ενισχύεται 

Είδος ενίσχυσης  (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – Εγγυήσεις - 

Αφορολόγητα Αποθεματικά – επιχορήγηση μισθολογικού 

κόστους κ.λ.π.) 

Ημερομηνία έγκρισης Ημερομηνία έγκρισης επένδυσης για χρηματοδότηση.  

Συμπληρώνεται η Ημερομηνία έκδοσης της Διοικητικής 

Πράξης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την κάθε 

επένδυση. Αν δεν υπάρχει συμπληρώνεται η Ημερομηνία 

Υπογραφής Σύμβασης 

Ημερομηνία έναρξης υλοποίηση της 

επένδυσης 

Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 

 

Ημερομηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης 

επένδυσης 

Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δημιουργία εννόμου 

δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) – Θα συμπληρώνεται 

κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ημερομηνία εκταμίευσης ενίσχυσης Ημερομηνία εκταμίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να 

καταγράφονται πάνω από μία εκταμίευση θα εισάγονται 

όλες. – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση της 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Είδος Εκταμίευσης Είδος εκταμίευσης (προκαταβολή, ενδιάμεση εκταμίευση, 

αποπληρωμή, κ.α.). – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση 
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της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.  

Ποσό Εκταμίευσης Ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης που εκταμιεύθηκε 

Φορέας Χρηματοδότησης Φορέας Χρηματοδότησης 

Ολοκληρωμένο έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Τίτλος Πεδίου Επεξήγηση 

Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Μοναδικός αριθμός πρότασης 

Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιμης 

Ενέργειας/Δαπάνης 

Αρίθμηση Ενεργειών / Δαπανών  

Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιμης 

Ενέργειας/Δαπάνης 

Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική, 

Εισαγωγή Καινοτομίας κ.λ.π. 

Ποσό Πόσο Δημόσιας Επιχορήγησης ανά Δαπάνη/Ενέργεια 
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Ακολουθεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 για την εφαρμογή των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). 
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, 
της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορι 
σμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων ( 1 ), 

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού ( 2 ), 

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις 
κρατικές ενισχύσεις, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) H κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνιστά κρατική 
ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή 
δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 
Ωστόσο, βάσει του άρθρου 109 της Συνθήκης, το Συμβού 
λιο μπορεί να καθορίσει κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες 
απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις εν 
λόγω κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Δυνάμει του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμ 
φωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, ότι οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας θα μπορούσαν να αποτελούν μια τέτοια 
κατηγορία. Σε αυτή τη βάση, οι ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, εφόσον είναι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μια ενιαία 
επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιό 
δου και δεν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό, θεωρούνται 
ότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, 
δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης. 

(2) Η Επιτροπή έχει διευκρινίσει σε πλήθος αποφάσεων τον ορι 
σμό της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παρά 
γραφος 1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή έχει επίσης αποσαφη 

νίσει την πολιτική της όσον αφορά το ανώτατο όριο των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, κάτω από το οποίο το άρθρο 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δεν εφαρμόζεται, αρχικά στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( 3 ) και, στη συνέχεια, 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής ( 4 ) 
και (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής ( 5 ). Με βάση την 
πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1998/2006, είναι σκόπιμη η αναθεώρηση ορι 
σμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτόν τον κανο 
νισμό και η αντικατάστασή του. 

(3) Θεωρείται σκόπιμο να διατηρηθεί το ανώτατο όριο των 
200 000 ευρώ ως το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημα 
σίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση ανά 
κράτος μέλος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
τριών ετών. Το ανώτατο αυτό όριο εξακολουθεί να είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορεί να 
θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρα 
τών μελών και δεν νοθεύει ούτε απειλεί να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό. 

(4) Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέ 
πονται στη Συνθήκη, επιχείρηση είναι κάθε οντότητα που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού 
καθεστώτος της και του τρόπου με τον οποίο χρηματοδο 
τείται ( 6 ). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απο 
φανθεί ότι όλες οι οντότητες οι οποίες ελέγχονται (σε νομική 
βάση ή de facto) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεω 
ρούνται ότι συνιστούν ενιαία επιχείρηση ( 7 ). Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου και για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαντλητικό
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κατάλογο σαφών κριτηρίων βάσει των οποίων θα προσδιο 
ρίζεται πότε οι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκο 
νται στο ίδιο κράτος μέλος θεωρούνται ότι συνιστούν ενιαία 
επιχείρηση. Η Επιτροπή επέλεξε από τα καθιερωμένα κριτή 
ρια που προσδιορίζουν τις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στον 
ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που περιλαμ 
βάνεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ) και 
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 
της Επιτροπής ( 2 ) τα κριτήρια εκείνα που είναι κατάλληλα 
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια 
αυτά είναι ήδη γνωστά στις δημόσιες αρχές και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, τόσο στις ΜΜΕ όσο και στις 
μεγάλες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να δια 
σφαλίζουν ότι μια ομάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων θεω 
ρείται ενιαία επιχείρηση για την εφαρμογή του κανόνα για 
τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αλλά ότι οι επι 
χειρήσεις που δεν έχουν καμία άλλη σχέση μεταξύ τους 
εκτός από το γεγονός ότι και οι δύο έχουν άμεση σχέση 
με τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς δεν αντιμετωπίζονται ως 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνεπώς, λαμβάνεται υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχονται από 
τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς, που ενδέχεται να έχουν 
ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων. 

(5) Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το μικρό μέσο μέγεθος 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών, είναι σκόπιμο να διατη 
ρηθεί το ανώτατο όριο των 100 000 ευρώ για επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογα 
ριασμό τρίτων. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο 
των οποίων η συνιστώσα της μεταφοράς αποτελεί ένα στοι 
χείο μεταξύ διαφόρων άλλων, όπως οι υπηρεσίες μετακόμι 
σης, οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες ή οι 
υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας απορριμμάτων, δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες μεταφοράς. Λόγω της 
πλεονάζουσας δυναμικότητας όσον αφορά τις οδικές εμπο 
ρευματικές μεταφορές και των στόχων της πολιτικής μετα 
φορών όσον αφορά την οδική συμφόρηση και τις εμπορευ 
ματικές μεταφορές, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημά 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών από επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογα 
ριασμό τρίτων, πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού. Ενόψει της ανάπτυξης των 
οδικών επιβατικών μεταφορών, δεν ενδείκνυται πλέον η 
εφαρμογή χαμηλότερου ανώτατου ορίου στον συγκεκριμένο 
κλάδο. 

(6) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κανόνων που ισχύουν 
στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊ 
όντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του ενδε 
χομένου να πληρούνται παρά ταύτα τα κριτήρια του άρθρου 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης στην περίπτωση ενισχύ 
σεων των οποίων το ποσό είναι μικρότερο από το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, είναι σκό 
πιμο να εξαιρεθούν οι τομείς αυτοί από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες μεταξύ της μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, ο 

παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να καλύπτει και τη μετα 
ποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον πληρού 
νται ορισμένες προϋποθέσεις. Εν προκειμένω, ούτε οι δρα 
στηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση οι οποίες είναι απα 
ραίτητες προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την 
πρώτη πώληση, όπως π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των 
σιτηρών ή η συσκευασία αυγών, ούτε η πρώτη πώληση προς 
μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να 
λογίζονται ως μεταποίηση ή εμπορία. 

(8) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι, 
αφ’ ης στιγμής η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη 
συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκε 
κριμένο γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα 
να απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου θα μπορούσε 
να υπονομεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργά 
νωση της αγοράς ( 3 ). Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να 
μην υπάγονται στον παρόντα κανονισμό ενισχύσεις των 
οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσό 
τητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά. 
Ούτε θα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό περιπτώσεις 
ενισχύσεων οι οποίες συνοδεύονται από την υποχρέωση από 
δοσης ενός μέρους της ενίσχυσης σε πρωτογενείς παραγω 
γούς. 

(9) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
εξαγωγικές ενισχύσεις ή σε ενισχύσεις εξαρτώμενες από τη 
χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, 
δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για τη χρηματοδό 
τηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε 
άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις για την 
κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή 
μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη 
διάθεση νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά 
άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας δεν συνιστούν κανο 
νικά εξαγωγικές ενισχύσεις. 

(10) Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκτι 
μάται σε κυλιόμενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορή 
γηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, να είναι απαραίτητο να 
συνυπολογίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε 
οικονομικού έτους, καθώς και κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγουμένων οικονομικών ετών. 

(11) Στις περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση δραστηριοποιεί 
ται σε τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και δραστηριοποιείται επίσης σε 
άλλους τομείς ή ασκεί άλλες δραστηριότητες, ο παρών κανο 
νισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους εν λόγω άλλους 
τομείς ή δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι το οικείο 
κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο δια 
χωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, 
ότι οι δραστηριότητες στους εξαιρούμενους τομείς δεν τυγ 
χάνουν ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Η ίδια αρχή θα πρέ 
πει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες μια επιχεί 
ρηση δραστηριοποιείται σε τομείς στους οποίους ισχύουν 
χαμηλότερα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
σε τομείς στους οποίους ισχύουν χαμηλότερα ανώτατα όρια
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για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τυγχάνουν ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας μόνο μέχρι τα εν λόγω χαμηλότερα ανώ 
τατα όρια, θα πρέπει να εφαρμόζεται το χαμηλότερο ανώ 
τατο όριο σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες που θα 
εξασφαλίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι 
ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από ειδι 
κούς κανονισμούς ή αποφάσεις της Επιτροπής. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει σαφείς και ευεφάρμοστους κανόνες περί 
σώρευσης. 

(13) Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένα μέτρο 
να θεωρείται ότι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
λόγους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα επειδή το μέτρο είναι 
σύμφωνο με την αρχή του φορέα σε οικονομία αγοράς, ή 
επειδή το μέτρο δεν προβλέπει μεταφορά κρατικών πόρων. 
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση της Ένωσης, η διαχείριση της 
οποίας γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την Επιτροπή και η 
οποία δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κρά 
τους μέλους, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν θα πρέ 
πει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον υπάρχει συμμόρφωση με το σχετικό ανώτατο όριο. 

(14) Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματι 
κής παρακολούθησης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 
τις οποίες είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων 
με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης χωρίς 
να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύ 
σεις»). Ακριβής υπολογισμός είναι δυνατός, παραδείγματος 
χάρη, για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και φοροα 
παλλαγές που υπόκεινται σε οροφή ή άλλα μέσα που προ 
βλέπουν οροφή με την οποία διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται 
υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου. Η πρόβλεψη ορο 
φής σημαίνει ότι εφόσον το ακριβές ποσό της ενίσχυσης δεν 
είναι γνωστό, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, το κράτος 
μέλος πρέπει να υποθέσει ότι το ποσό ισούται με την οροφή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι διάφορα μέτρα ενίσχυσης 
λαμβανόμενα από κοινού δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό και να εφαρ 
μόσει τους κανόνες σώρευσης. 

(15) Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής εφαρ 
μογής του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, είναι σκόπιμο όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την 
ίδια μέθοδο υπολογισμού. Για να διευκολυνθεί ο υπολογι 
σμός αυτός, τα ποσά των ενισχύσεων που δεν έχουν μορφή 
επιχορήγησης σε μετρητά θα πρέπει να μετατρέπονται σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. Ο υπολογισμός του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης για διαφανείς μορ 
φές ενίσχυσης με εξαίρεση τις επιχορηγήσεις, και για ενι 
σχύσεις που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις προϋ 
ποθέτει τη χρήση των επιτοκίων της αγοράς τα οποία 
ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης. 
Με σκοπό την ομοιόμορφη, διαφανή και απλή εφαρμογή των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα εφαρμοστέα επιτόκια 
της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι τα επιτόκια αναφοράς, όπως καθορίζονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση 
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προ 
εξόφλησης ( 1 ). 

(16) Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου, συμπεριλαμβανομένων 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για χρηματοδότηση υψη 
λού κινδύνου υπό μορφή δανείων, θα πρέπει να θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το ακαθάρι 
στο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τα 
επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης 
της ενίσχυσης. Προκειμένου να απλουστευτεί η εξέταση των 
μικρών δανείων περιορισμένης διάρκειας, ο παρών κανονι 
σμός θα πρέπει να προβλέπει σαφή κανόνα που να εφαρμό 
ζεται εύκολα και να λαμβάνει υπόψη τόσο το ποσό του 
δανείου όσο και τη διάρκειά του. Με βάση την πείρα που 
έχει αποκτήσει η Επιτροπή, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχο 
ρήγησης των δανείων τα οποία εξασφαλίζονται με ασφάλειες 
που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου και που 
δεν υπερβαίνουν είτε το ποσό του 1 000 000 ευρώ και 
διάρκεια πέντε ετών, είτε το ποσό των 500 000 ευρώ και 
διάρκεια δέκα ετών, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον 
προσδιορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 
ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέ 
χεται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο, ο 
ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

(17) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορά κεφαλαίου δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς 
κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Οι ενισχύσεις που συνί 
στανται σε μέτρα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη 
μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρη 
ματοδότηση υψηλού κινδύνου ( 2 ), δεν πρέπει να θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, εκτός εάν το οικείο 
μέτρο παρέχει κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

(18) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις, συμπεριλαμβα 
νομένων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για χρηματοδό 
τηση υψηλού κινδύνου υπό μορφή εγγυήσεων, θα πρέπει να 
θεωρούνται διαφανείς εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχο 
ρήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς 
λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής για 
το αντίστοιχο είδος της σχετικής επιχείρησης ( 3 ). Προκειμέ 
νου να απλουστευτεί η εξέταση των εγγυήσεων μικρής διάρ 
κειας για την εξασφάλιση σχετικά μικρού δανείου σε ποσο 
στό μέχρι 80 %, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέ 
πει σαφή κανόνα που να εφαρμόζεται εύκολα και να λαμ 
βάνει υπόψη τόσο το ποσό του υποκείμενου δανείου όσο 
και τη διάρκεια της εγγύησης. Αυτός ο κανόνας δεν θα 
πρέπει να ισχύει για εγγυήσεις επί υποκείμενων πράξεων 
που δεν αποτελούν δάνειο, όπως είναι οι εγγυήσεις για 
συναλλαγές με αντικείμενο μετοχικό κεφάλαιο. Όταν η 
εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου, 
το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό δεν υπερβαίνει το 
1 500 000 ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης δεν υπερβαί 
νει τα πέντε έτη, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης 
της εγγύησης μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπερβαίνει το

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/3 

( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 
19.1.2008, σ. 6). 

( 2 ) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφα 
λαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2). 

( 3 ) Παραδείγματος χάρη, ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρ 
μογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις 
με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10).
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ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας. Το ίδιο ισχύει όταν η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % 
του υποκείμενου δανείου, το καλυπτόμενο από την εγγύηση 
ποσό δεν υπερβαίνει τις 750 000 ευρώ και η διάρκεια της 
εγγύησης δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μέθοδο υπολογισμού του 
ακαθάριστου ισοδυνάμου επιχορήγησης των εγγυήσεων, η 
οποία έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δυνάμει άλλου κανο 
νισμού της Επιτροπής του τομέα των κρατικών ενισχύσεων 
που ίσχυε κατά το χρόνο της κοινοποίησης και έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί 
εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη σχετική ανακοίνωση, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει 
ρητή πρόβλεψη για το είδος της εγγύησης και το είδος 
της συγκεκριμένης υποκείμενης πράξης για την οποία πρό 
κειται, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονι 
σμού. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον προσ 
διορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης ενι 
σχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέχε 
ται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο, ο 
ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

(19) Όταν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εφαρμόζεται 
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι οι τελευταίοι δεν λαμβάνουν καμία 
κρατική ενίσχυση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, με την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρημα 
τοπιστωτικών οργανισμών που επωφελούνται από κρατική 
εγγύηση να καταβάλλουν προμήθεια ανταποκρινόμενη σε 
όρους ελεύθερης αγοράς ή να μετακυλύουν πλήρως το όφε 
λος που τυχόν αποκομίζουν στους τελικούς δικαιούχους, ή 
με την τήρηση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας και άλλες προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού και στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρη 
ματοπιστωτικών οργανισμών. 

(20) Μετά από κοινοποίηση κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται 
να εξετάζει κατά πόσο ένα μέτρο που δεν συνίσταται σε 
επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, εισφορά κεφαλαίου ή μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη μορφή επένδυσης 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου οδηγεί σε ακαθάρι 
στο ισοδύναμο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο το οποίο ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 
με αποτέλεσμα να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρό 
ντος κανονισμού. 

(21) Η Επιτροπή έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι οι κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων τηρούνται και σύμφωνα με την αρχή 
της συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτού του καθή 
κοντος, θεσπίζοντας τους αναγκαίους μηχανισμούς που δια 
σφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημα 
σίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει του 
κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει 
το συνολικό ανώτατο επιτρεπτό όριο. Για τον σκοπό αυτό, 
όταν χορηγούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενημερώνουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
σχετικά με το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας και για το γεγονός ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσο 
νος σημασίας με ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισμό. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση παρακολού 
θησης των χορηγούμενων ενισχύσεων ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα σχετικά ανώτατα όρια και ότι 

τηρούνται οι κανόνες σώρευσης. Για να συμμορφωθεί προς 
την υποχρέωση αυτή, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
το οικείο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει από την επιχεί 
ρηση δήλωση σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, τις οποίες έλαβε κατά το συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Εναλλακτικά, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κατάρτι 
σης κεντρικού μητρώου με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί, φρο 
ντίζοντας καμία νέα ενίσχυση να μην υπερβεί το σχετικό 
ανώτατο όριο. 

(22) Πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας δεν θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στο οικείο κράτος 
μέλος και ότι τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του παρό 
ντος κανονισμού. 

(23) Λαμβανομένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτήσει η Επι 
τροπή, και ιδίως της συχνότητας με την οποία είναι εν γένει 
αναγκαίο να αναθεωρείται η πολιτική για τις κρατικές ενι 
σχύσεις, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η περίοδος εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση λήξης του παρό 
ντος κανονισμού χωρίς παράταση της ισχύος του, θα πρέπει 
να παρασχεθεί στα κράτη μέλη περίοδος προσαρμογής έξι 
μηνών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που υπάγονται 
στον παρόντα κανονισμό, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορη 
γούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από: 

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ( 1 )· 

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι 
ούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων· 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι 
ούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτο 
γενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες 
επιχειρήσεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής 
της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συν 
δέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες 
που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων 
αγαθών αντί των εισαγόμενων.

EL L 352/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ 
βρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22).
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2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παρα 
γράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους 
από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπί 
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευ 
ταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι 
δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000· 

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργι 
κού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊ 
όν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης 
που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή 
φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό 
την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση 
την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 
μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριό 
τητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 
πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς 
τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται 
σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχι 
στον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την 
πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή επο 
πτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή 
σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν 
ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης 
ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 
μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία 
των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 
επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που ανα 
φέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή 
περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρη 
ση. 

Άρθρο 3 

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

1. Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι δεν αντα 
ποκρίνονται στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 παράγρα 
φος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης. 

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερ 
βαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών. 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγού 
νται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

3. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις 
οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα ισχύει το 
ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋ 
πόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος μεριμνά, με κατάλληλα μέσα 
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοι 
χείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 
100 000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημα 
σίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφο 
ρών. 

4. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά 
τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου 
δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής 
της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση. 

5. Τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
ισχύουν ανεξαρτήτως της μορφής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
ή του επιδιωκόμενου στόχου και του κατά πόσον η ενίσχυση που 
χορηγείται από το οικείο κράτος μέλος χρηματοδοτείται εξ ολοκλή 
ρου ή εν μέρει με πόρους ενωσιακής προέλευσης. Η χρονική περίο 
δος των τριών οικονομικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό 
έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκά 
στοτε κράτος μέλος. 

6. Για τους σκοπούς των ανώτατων ορίων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 οι ενισχύσεις εκφράζονται ως επιχορήγηση σε 
μετρητά. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακαθάριστα 
ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο οποιοσδήποτε φόρος ή άλλη επι 
βάρυνση. Εάν η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επι 
χορήγηση, ως ποσό της ενίσχυσης λογίζεται το ακαθάριστο ισοδύ 
ναμο επιχορήγησής της. 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία 
τους κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησι 
μοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
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7. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσο 
νος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύνα 
ται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού. 

8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγού 
μενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε 
οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται 
υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το 
σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν 
χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παρα 
μένουν νόμιμες. 

9. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές 
επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν 
από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή 
την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε 
τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, 
οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά 
με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχει 
ρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 

Άρθρο 4 

Υπολογισμός ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως 
προς τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων 
με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης 
χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»). 

2. Οι ενισχύσεις υπό μορφή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επι 
τοκίου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

3. Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγ 
γυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική 
διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος 
πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β) το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχι 
στον το 50 % του δανείου και το ποσό του δανείου ανέρχεται 
είτε σε 1 000 000 ευρώ (ή 500 000 ευρώ για επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα πέντε 
ετών είτε σε 500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα 
δέκα ετών· εάν ένα δάνειο είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά 
και/ή χορηγείται για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη 
αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εν λόγω 
δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώ 
τατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με 
βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της 
χορήγησης. 

4. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνο εάν το συνολικό 
ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 
ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

5. Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε μέτρα χρηματοδότησης 
υψηλού κινδύνου με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου, θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας μόνο εάν τα κεφάλαια που παρέχονται σε μια ενιαία 
επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας. 

6. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων λογίζονται ως διαφανείς 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγ 
γυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική 
διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος 
πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β) η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και 
είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 
1 500 000 ευρώ (ή 750 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτε 
λούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και η διάρκεια της 
εγγύησης είναι πέντε έτη, είτε το ποσό που καλύπτεται από 
την εγγύηση είναι 750 000 ευρώ (ή 375 000 ευρώ για επιχει 
ρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και η 
διάρκεια της εγγύησης είναι δέκα έτη. Εάν το ποσό που καλύ 
πτεται από την εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα προαναφερ 
θέντα ποσά και/ή η εγγύηση χορηγείται για περίοδο μικρότερη 
από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο 
επιχορήγησης της εν λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλογικό 
μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με 
βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε 
σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, ή 

δ) πριν τεθεί σε εφαρμογή, 

i) η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, δυνάμει άλλου κανονισμού της 
Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ο οποίος 
ίσχυε κατά τον χρόνο της κοινοποίησης και είχε εγκριθεί 
από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί 
εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη σχετική ανακοίνωση, και 

ii) η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το 
είδος της εγγύησης και το είδος της συγκεκριμένης υποκεί 
μενης πράξης για την οποία πρόκειται στο πλαίσιο της εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού.
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7. Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε άλλες πράξεις θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν η πράξη προβλέπει 
οροφή με την οποία διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του σχετικού 
ανωτάτου ορίου. 

Άρθρο 5 

Σώρευση 

1. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσο 
νος σημασίας που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
360/2012 της Επιτροπής ( 1 ) μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζε 
ται στον εν λόγω κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

2. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με 
άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με 
κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού 
κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης 
σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθο 
ριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορη 
γούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να 
σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώ 
σει η Επιτροπή. 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια 
επιχείρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, την ενημερώνει εγγράφως σχετικά με το ενδεχόμενο 
ποσό της ενίσχυσης, που πρέπει να εκφράζεται σε όρους ακαθάρι 
στου ισοδύναμου επιχορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας παραπέμποντας ρητά στον παρόντα 
κανονισμό και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περί 
πτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται σε περισσότερες επιχειρήσεις βάσει συγκε 
κριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν δια 
φορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος αυτού, το οικείο 
κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω 
υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το καθορισμένο 
ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο προ 
βλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτό το καθορισμένο ποσό λαμβάνεται υπόψη 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η ενίσχυση έχει φθάσει 
το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος 
φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, 
σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το 
τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος έχει καταρτίσει κεντρικό μητρώο ενι 
σχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη 
γηθεί από οποιαδήποτε αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, η παρά 
γραφος 1 παύει να εφαρμόζεται από τη στιγμή κατά την οποία το 
μητρώο καλύπτει περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόνο αφού εξακριβώσουν 
ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε 
επίπεδο που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

4. Τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανο 
νισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του 
παρόντος κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονο 
μικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενί 
σχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την 
ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένη ενίσχυσης δυνά 
μει του καθεστώτος. 

5. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το οικείο κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών ή εντός 
μεγαλύτερης προθεσμίας που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις πλη 
ροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιμήσει εάν 
έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας κατά την 
έννοια του παρόντος κανονισμού και βάσει άλλων κανονισμών σχε 
τικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει συγκεκριμένη 
επιχείρηση. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον η εκά 
στοτε ενίσχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τυχόν ενισχύσεις οι οποίες δεν πληρούν 
τις εν λόγω προϋποθέσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή με βάση 
τα σχετικά πλαίσια κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές και ανακοι 
νώσεις. 

2. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγή 
θηκε μεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 
2007 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
69/2001 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των κριτη 
ρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνεπώς 
ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

3. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία χορη 
γείται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 
2014 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των 
κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνε 
πώς ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

4. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κάθε καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο πληροί τους 
όρους του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να καλύπτεται από 
τον παρόντα κανονισμό για ένα περαιτέρω εξάμηνο.

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/7 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 
2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθή 
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8).
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Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και περίοδος εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL L 352/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
 
Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 
 

I. Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ 
 Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτες χαρτογράφησης, οριοθέτησης κλπ) 
 Προκαταρκτικές έρευνας αγοράς 
 

II. Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ 
 Δαπάνες οριοθέτησης, 
 Δαπάνες σήμανσης 
 Δαπάνες ανάδειξης (φωτισμού, καλλωπισμού κλπ) 
 

III. Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  ενδεικτικά αναφέρονται  
 Συστήματα POS με σύνδεσή τους στην πλατφόρμα δικτύωσης για την 

ενιαία χρήση της κάρτας πιστότητας (loyalty card) του καταναλωτή (τα 
POS θα ανήκουν στους Εμπορικούς Συλλόγους και θα διατίθενται προς 
χρήση στις επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων)  

 Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 Επαγγελματικό εκτυπωτή για την εκτύπωση φυλλαδίων, διαφημιστικών 

εντύπων, φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ 
 Οθόνη προβολής και ηχητικές εγκαταστάσεις για την εγκατάστασή τους 

στις εμπορικές περιοχές 
  Δημιουργία διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (info-points/kiosks) 

σε στοχευμένα σημεία της εκάστοτε εμπορικής περιοχής, με ειδική οθόνη 
αφής συνδεμένο με το Internet, που θα επιτρέπει πλήθος υπηρεσιών από 
απόσταση.  

 Υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots) 
 Έκδοση των καρτών του συστήματος 

 
 

IV. Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software, ενδεικτικά 
αναφέρονται Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των 
εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση 
των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη 
λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο 
των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε 
τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο). Η συγκεκριμένη κατηγορία 
δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί 
από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων. 

 
 

V. Δαπάνες προωθητικών ενεργειών, ενεργειών προβολής και 
ενημέρωσης, ενδεικτικά αναφέρονται 

 Ενημέρωση εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τον θεσμό  
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» 

 Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π 
 Δημοσιότητα, προβολή του θεσμού, λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια, 

κλπ 
 Προβολή σε ευρέως διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης (π.χ. google) 
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Επισήμανση: 
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται 
επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Δικαιούχο. 
 
Εξόφληση Δαπανών: 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και τον Οδηγό του Προγράμματος. 

1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δύναται πέραν των ως άνω 
επιλέξιμων τρόπων εξόφλησης να εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή 
με μετρητά. Στην περίπτωση αυτή για την πιστοποίηση της πληρωμής 
απαιτείται απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. 

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται 
αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και άνω, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές 
μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των 
αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων 
λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με 
μετρητά. 

 
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 

 Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο 
προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την 
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται (α) το έντυπο κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) του επιχορηγούμενου Δικαιούχου, 
ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-
ημερομηνία πληρωμής-ποσό) (β) αντίγραφο του σώματος της επιταγής και 
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία 
του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και 
Δημόσιων Υπηρεσιών). 

 Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του  προμηθευτή, από τον 
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής 
απαιτούνται (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό 
λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο 
προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης 
(δικαιούχο) και  ο καταθέτης – επενδυτής, και (β) απόδειξη είσπραξης του 
προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων 
παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και Δημόσιων Υπηρεσιών). 

 Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση 
της πληρωμής απαιτούνται (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για 
μεταφορά χρημάτων όπου να φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών και (β) 
απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία του/των 
εξοφλούμενου/ων παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και 
Δημόσιων Υπηρεσιών). 

 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον επιχορηγούμενο Δικαιούχο προς 
τον  προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα 
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών 
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στην τράπεζα από τον επιχορηγούμενο Δικαιούχο, είτε με χρέωση του 
εταιρικού λογαριασμού. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται (α) 
αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) απόδειξη είσπραξης 
του προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων 
παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και Δημόσιων Υπηρεσιών).και 
(γ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού 
λογαριασμού του δικαιούχου, έντυπο κίνησης του αντίστοιχου εταιρικού 
τραπεζικού λογαριασμού (extrait) 

 Χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 
κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών. Για την πιστοποίηση της 
πληρωμής απαιτούνται (α) έντυπο κίνησης του εταιρικού τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου (extrait), (β) το αντίγραφο της ηλεκτρονικής 
συναλλαγής όπου να φαίνονται τα στοιχεία λογαριασμού του προμηθευτή και 
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία 
του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και 
Δημόσιων Υπηρεσιών). 

 
 Εξόφληση τιμολογίων μέσω πιστωτικών – χρεωστικών καρτών. Για την 

πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται (α) αντίγραφο μηνιαίου 
λογαριασμού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας στο οποίο να αναφέρονται 
αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, (β) έντυπο κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασμού (extrait) και (γ) απόδειξη είσπραξης του 
προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων 
παραστατικών (εκτός των περιπτώσεων ΔΕΚΟ και Δημόσιων Υπηρεσιών).  
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να είναι στο 
όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην 
περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι νομικό πρόσωπο.  

 Επιπλέον θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: 
i. Η εξόφληση του μηνιαίου λογαριασμού της κάρτας πρέπει να αφορά 

στο σύνολο της εκκαθαρισμένης οφειλής και όχι στην ελάχιστη 
καταβολή. 

ii. Αν για την εν λόγω δαπάνη δίνεται το δικαίωμα εξόφλησης σε «Δόσεις 
μέσω Πιστωτικής Κάρτας», τότε προφανώς απαιτούνται εξοφλημένοι 
στο σύνολό τους όλοι οι μηνιαίοι Λογαριασμοί των Δόσεων που 
συμφωνήθηκαν. 

iii. Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία εξόφλησης κάθε τέτοιας δαπάνης 
θεωρείται η ημερομηνία καταβολής, στην αντίστοιχη τράπεζα, της 
τελευταίας δόσης του αντίστοιχου μηνιαίου λογαριασμού της κάρτας. 

iv. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου 
όσον αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της κάρτας και να 
αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των 
παραστατικών δαπανών της επένδυσης. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με τον 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από 1.1.2013 και 
εντεύθεν. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων του Δικαιούχου (Β’ ή Γ’ 
Κατηγορίας), λογιστικές καταχωρήσεις.  

Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) πρέπει 
να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών 
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τιμολόγησης των δαπανών/εξόδων του έργου (π.χ. τιμολογίων, αποδείξεων παροχής 
υπηρεσιών κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του Δικαιούχου.  

Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) πρέπει 
να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών 
τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών/εξόδων της επένδυσης στα αναλυτικά 
καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. προμηθευτών, παγίων, ταμείου κλπ.) και 
στο γενικό ημερολόγιο.  
 
Επισημαίνεται ότι : 

 Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της 
παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή 
τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου 
εξόφλησης δαπανών). 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. 

   Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν 
από την ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης του 
έργου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.  

 Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές 
διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου 
με εξαίρεση τυχόν επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τον οδηγό του 
προγράμματος. 

 Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές του Δικαιούχου για τις δαπάνες του 
προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε 
περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό 
(εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα 
πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και 
παραστατικών των εταίρων/μετόχων του Δικαιούχου. 

 Για τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την 
απόφαση για την επιλεξιμότητα τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα. 

 Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την 
πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το απαιτούμενο 
προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα. 
Δηλαδή: 

1. Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο 
δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού. 

2. Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του 
εξοφλούμενου παραστατικού. 

 Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να ελέγχουν τα 
στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού και να ζητούν από τον 
δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους 
στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών 
αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της 
επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε 
είδους αποδεικτικά στοιχεία. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα περικοπής 
εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν 
τη σκοπιμότητα της πρότασης ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  
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Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα κάτωθι: 
 Το έντυπο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (extrait) πρέπει να φέρει τα στοιχεία 
του δικαιούχου και τον αριθμό του λογαριασμού. 

 Στα παραστατικά εξόφλησης (καταθετήρια, αποδείξεις κλπ) πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία συναλλαγής (π.χ. καταθέτης, αριθμός 
τιμολογίου, λήπτης κατάθεσης κλπ). 

 Όταν η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή 
και στο καταθετήριο δεν φαίνεται ως καταθέτης ο δικαιούχος αλλά κάποιος τρίτος 
(πχ εργαζόμενος ή πρόσωπο που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά να σχετίζεται 
με τον Δικαιούχο), τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό του 
Δικαιούχου με χρήματα του Δικαιούχου. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με την 
εκάστοτε νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Πληρωμής του ΕΣΠΑ 2007- 2013. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:  
 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών.  

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, 
εφόσον έχει γίνει εκχώρηση  

 Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει 
γίνει εκχώρηση.  

 Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης του Δικαιούχου και ΦΕΚ  

 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί μη περαιτέρω τροποποίησης του 
καταστατικού  

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση  
 Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση  
 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση  
 Πρακτικό για ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων, εφόσον δεν έχει γίνει 

εκχώρηση.  
 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)  
 Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωμή γίνεται με επιταγή ή 

απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό του 
δικαιούχου.  

 
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η 
υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής  
. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Τ3Λ


