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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
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. 

ΑµεΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε 
κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα 
όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. 
αναπηρίες 

Αίτηµα Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης ∆απανών) 

Εκθέσεις προόδου υλοποίησης του έργου του δικαιούχου 
που αποστέλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ για την επαλήθευση και 
και πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου του. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως 
καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για µη νόµιµη 
αιτία. 

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 

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

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. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που 
ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη 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. Κάθε συµµετοχή στη 
χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων 
ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δηµόσιου 
τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής δαπάνη. 
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∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και 
Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 
συγχρηµατοδότησης του από τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι 
ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος 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. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
Eυρ. Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο 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. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα» 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο 
Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη 
διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί 
καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση 
µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος 
φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή 
αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, µεταξύ άλλων, 
πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να 
έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά 
την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονοµική 
διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει 
εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του 
προγράµµατος ή τµήµατός του. Στην περίπτωση που ο 
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ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική 
διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η 
σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας 
διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

€ Ευρώ 

Ιδιωτική συµµετοχή 
Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για 
την υλοποίηση ενός υποέργου και υπολογίζεται ως το 
άθροισµα ίδιας συµµετοχής και δανεισµού 

Ίδια συµµετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισµό) πόρων 
ένας ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του έργου 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα: το 
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδοµένα που 
αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του 
επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. Τα έντυπα, που µε ευθύνη της ∆Α ή του 
ΕΦ∆ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 

ΠΣΚΕ 
 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το 
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδοµένα που 
αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του 
επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
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. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Πράξη/Εργο ΕΠΑΕ 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. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
ΥΠΑΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
ΥΠΑΣΥ∆ Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β) του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε 
εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.  
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Φορέας χρηµατοδότησης Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των 
πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάµεσο φορέα 
διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών 
ενισχύσεων. 

Φορέας της Επένδυσης / 
Φορέας υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων 
στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του 
άρθρου 87 της συνθήκης. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
 

Η απελευθέρωση των επαγγελµάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και 
ειδικότερα η ψήφιση των  Νόµων 3887/10 και 4038/12 που αφορούν στη 
ρύθµιση θεµάτων Χερσαίων Οδικών Εµπορικών Μεταφορών, δηµιουργούν 
ένα νέο δυναµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι επαγγελµατίες οδηγοί και 
εταιρείες χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών καλούνται να 
λειτουργήσουν.   
Το πρόγραµµα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των 
εταιρειών χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών προσβλέποντας στην 
επίτευξη ποιοτικού µεταφορικού έργου µε χαµηλό κόστος, τη προστασία του 
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης εκποµπών ρύπων και τη µείωση 
κατανάλωσης καυσίµων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.  Η επίτευξη των 
στόχων αυτών θα µειώσει το κόστος µεταφοράς, θα καταστήσει πιο 
ασφαλείς τις µεταφορές των εµπορευµάτων, και θα διασφαλίσει την υγιεινή 
και ασφάλεια των  τροφίµων προς όφελος του καταναλωτή.  
Ειδικότερα, η κατάσταση και οι ανάγκες του κλάδου έχουν ως εξής: 
α.  Η µεταφορά ευπαθών τροφίµων που απαιτούν ειδικό εξοπλισµό για 

αυτές τις µεταφορές (Ν 2006/92 συµφωνία ΑΤΡ) δηµιουργεί την ανάγκη 
αντικατάστασης των οχηµάτων και του ειδικού εξοπλισµού µε νέας 
τεχνολογίας, χαµηλής κατανάλωσης και φιλικού προς το περιβάλλον 
εξοπλισµού, ώστε να µειωθεί το κόστος µεταφοράς των ευπαθών 
τροφίµων ( κηπευτικά,  γάλα, ψάρια, κρέας, φρούτα κλπ) 

β.  Η ανάγκη που επιβάλλεται από το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση για Ασφαλή Εµπορευµατοκιβώτια (CSC) και από 
άλλες σχετικές διατάξεις για την ενδυνάµωση των  πολυτροπικών και 
διατροπικών εµπορευµατικών  µεταφορών, απαιτεί την ενίσχυση 
προµήθειας µονάδων φόρτωσης και εξοπλισµού υποστήριξης τους. 

γ. Ο εκσυγχρονισµός του κλάδου, εκτός από την βελτίωση του 
περιβάλλοντος και την µείωση του κόστους µεταφοράς συµβάλλει 
αποφασιστικά στην µείωση των ατυχηµάτων, αφού οχήµατα νέας 
τεχνολογίας, διαθέτουν συστήµατα οδικής συµπεριφοράς και ασφάλειας. 

δ.  Τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
ανέρχονται σε 35.000 εκ των οποίων τα 22.000  είναι εθνικών 
µεταφορών, 10.000 είναι νοµαρχιακά 2.000 είναι διεθνών µεταφορών 
και τα υπόλοιπα είναι βυτιοφόρα.  Οι εθνικές οδικές µεταφορές 
αναλογούν στο 98% των µεταφορών σε σχέση µε τα λοιπά µέσα που 
εκτελούν µεταφορές στο εσωτερικό της χώρας και συµβάλουν στο 
συνολικό κόστος των εµπορευµάτων.  

ε. Από το σύνολο των αυτοκινητιστών µόνο το 5% περίπου είναι 
οργανωµένο σε εταιρείες και µόνο το 1% σε Α.Ε και ΕΠΕ. 

 
Η κυβέρνηση µε τους Νόµους 3887/10 και 4038/12 στοχεύει να αλλάξει το υπάρχον 
καθεστώς και µε συγκεκριµένα κίνητρα να βοηθήσει στην ίδρυση 
µεταφορικών επιχειρήσεων, την οργάνωση των µεταφορών µε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις (αποθήκες, logistics, πάρκινγκ, κλπ.). Γιαυτό και οι  
επενδύσεις στον εκσυγχρονισµό του χερσαίου εµπορευµατικού µεταφορικού 
έργου, είναι πλέον µονόδροµος αν λάβουµε υπόψη και το γεγονός πως µέχρι 
σήµερα ο τοµέας αυτός της εθνικής µας οικονοµίας, αν και συµµετέχει σε 
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ποσοστό 7% στο Α.Ε.Π. της χώρας, δεν έχει ενισχυθεί από κανένα εθνικό ή 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα. 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να εξασφαλίσει στο µεγαλύτερο 
δυνατό βαθµό, στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις: 
 Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους 
θέσης, µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής των νόµων Ν3887/10 και 
Ν4038/12 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηµατικότητας. 

 ∆υνατότητα σταδιακής µείωσης του αριθµού των µεµονωµένων οδηγών-
επιχειρήσεων  που οδηγεί αναµφίβολα σε εσωτερικό µη υγιή ανταγωνισµό 
και δηµιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονοµιών 
κλίµακας, αξιοποιώντας προηγµένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,  

 Μείωση του µεταφορικού κόστους µέσω της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την  χρήση σύγχρονου 
εξοπλισµού. 

 Προϋποθέσεις µείωσης του κόστους λειτουργίας µέσω εφαρµογής 
συστηµάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης 
οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοµατοποίηση των 
διαδικασιών διαχείρισης µετακινήσεων οχηµάτων, µείωσης  αγορών 
ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρµογής προωθητικών ενεργειών.  

Ο εκσυγχρονισµός των εταιρειών χερσαίων εµπορευµατικών 
µεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
και επαγγελµατίες οδηγούς να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τις 
αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης καθώς και να 
προσαρµόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συµπεριφοράς των εµπορικών και 
καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής. 
Εκτός των σηµαντικών και άµεσων ωφελειών στην Ελληνική οικονοµία, το 
πρόγραµµα συµβάλλει γόνιµα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων της 
στρατηγικής της ΕΕ για το εκσυγχρονισµό των οδικών µεταφορών 
γενικότερα. 
 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ 
(∆ηµόσια ∆απάνη), για τις υφισταµένες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς και για τις νέες και υπό σύσταση πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις. 
Από το συνολικό ποσό των 30.000.000€ τα 10.000.000€ κατανέµονται για 
τις υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες µεταφορικές επιχειρήσεις 
όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7 του Ν. 3887/2010 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Αρ.5, παρ.2 του Ν. 4038/12  και τα υπόλοιπα 
20.000.000€ για τις νέες που ιδρύθηκαν µετά την εφαρµογή του Ν. 3887 
(30/9/2010) µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν υπό τη µορφή 
Α.Ε και Ε.Π.Ε. 
Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού σε κάποια από τις 
παραπάνω δύο κατηγορίες, το αδιάθετο ποσό θα µεταφέρεται στην άλλη 
κατηγορία σύµφωνα µε τις παραπάνω αναλογίες και µέχρι εξαντλήσεως της 
συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης.  
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Η χρηµατοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µέσω των παρακάτω επιχειρησιακών προγραµµάτων: 
 
1. Ποσό 9.250.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε 
την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις 
οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραµµα 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της 
Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας» στον Κωδικό 
Θεµατικής προτεραιότητας 09 «Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας 
και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ». 

2. Ποσό 6.000.000€ από το Περιφερειακό 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 9.000.000€ από το Περιφερειακό 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). 

4. Ποσό 750.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

5. Ποσό 4.500.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που 
εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση 
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO01). 

6. Ποσό 500.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την 
υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002). 

 
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. 
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3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Το πρόγραµµα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Θα υλοποιηθεί 
από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάµεσο 
Φορέα του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)  σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
εκχώρησης.   
 
 
4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Στην υλοποίηση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη: 
 
1. Ν.1959/1991 «Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες 

διατάξεις»  
2. Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168/Α/1994) όπως ισχύει, 
3. Ν.2308/95 (ΦΕΚ 114/Α/1995), 
4. Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211Α) 
5. Ν.2465/1997 «Θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών» 
6. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
8. Π.∆.346/2001 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 

διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συµβουλίου, Περί 
προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και 
επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση 
του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα 
των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών» 

9. Ν.3446/2006 «Για την οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου για 
την κυκλοφορία των οχηµάτων – Ρυθµίσεις για τις επιβατικές 
µεταφορές και άλλες διατάξεις» 

10. Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «∆ιαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013» όπως εκάστοτε ισχύει, 

11. Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α / 2010) 
12. Ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009) «Τροποποιήσεις επενδυτικών 

νόµων και άλλες διατάξεις», 
13. Ν.3887/2010 «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές». 
14. Ν.4038/12 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015 



Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Σελίδα 11 από 36 

 

15. Π.∆. 431/24-11-1995 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
92/106/ΕΟΚ της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 θέσπιση Κοινών Κανόνων για 
ορισµένες συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των 
Κρατών Μελών» 

16. Π.∆.98/1996 (ΦΕΚ 77Α) 
17. Π.∆.79/2004(ΦΕΚ  62 Α) 
18. Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 14053/ΥΠΑΣΥ∆ 

1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.08) όπως ισχύει, 
19. Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και ∆ικτύων 126414/1368 (ΦΕΚ 

Β΄797/10.05.2011) 
20. Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006  για την εφαρµογή των 

ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis), 
21. Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2008 και ειδικότερα τα άρθρα 14,19,40 (Γενικός 
Απαλλακτικός Κανονισµός – ΓΑΚ) 

22. Ευρωπαϊκός Κανονισµός 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. 

23. Ευρωπαϊκός Κανονισµός 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. 

24. Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ)1080/2006 (Κανονισµός για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

25. Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1071/2009 «σχετικά µε τη θέσπιση κοινών 
κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου» όπως ισχύει  

 
Σηµειώνονται επίσης τα εξής:  
 
1. Τα παρεχόµενα από το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή 

χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων 
επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, µετά την ολοκλήρωση του 
έργου, αφορά µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών. 

2. Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των στρατηγικών 
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πέντε προγραµµάτων (ΕΠΑΕ 
& 4 ΠΕΠ Μεταβατικής Στήριξης). 

3. Ο συνολικός προϋπολογισµός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων 
σύµφωνα µε την κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους 
σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο 2. 
Στην παραπάνω διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο οι προτάσεις 
που έλαβαν τουλάχιστον το 50% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. Στο 
πρόγραµµα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την µεγαλύτερη 
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βαθµολογία µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ανά επιχειρησιακό 
πρόγραµµα. ∆ηλαδή, η βαθµολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη µιας πρότασης στο πρόγραµµα. 
Το πρόγραµµα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.  

4. Στη γενικότερη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη 
µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της 
προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 16) της Ε.Ε. 

5. Για την υλοποίηση του προγράµµατος έχουν ληφθεί υπόψη όσα 
προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 
15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην 
εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας (De minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα του 
Κανονισµού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή 
ίδια δεδοµένη επιχείρηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
100.000 ευρώ (για τον τοµέα των Οδικών µεταφορών) σε περίοδο µέσα 
σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) 
προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία ένταξης 
της πρότασης.  
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού «Όταν 
το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός µέτρου 
ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό 
ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος 
κανονισµού, ούτε προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος 
του παρόντος κανονισµού για το συγκεκριµένο µέτρο ενίσχυσης ούτε 
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε 
µεταγενέστερο χρονικό σηµείο».  
Ο έλεγχος ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας De – Μinimis γίνεται όχι µόνο 
σε επίπεδο µεµονωµένης επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο «δεδοµένης 
επιχείρησης» σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1998/2006. Ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται µια ενιαία οικονοµική 
οντότητα, η οποία περικλείει µια ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών 
και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή εξυπηρέτηση 
ορισµένου οικονοµικού σκοπού, και δύναται να περιλαµβάνει άλλες 
επιχειρήσεις όπως η οµάδα ή όµιλος επιχειρήσεων µε κοινούς 
επιχειρηµατικούς σκοπούς τόσο πριν την ένταξη της πρότασης (στις 
διατάξεις του παρόντος) όσο και κατά την ολοκλήρωση του έργου (βλέπε 
και Παράρτηµα XV).  
Το σηµείο αυτό θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ελέγχου πριν την 
υπαγωγή, κατά την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης και 
µετά την ολοκλήρωση των προτάσεων στις διατάξεις του 
παρόντος, επί ποινή αποκλεισµού / απόρριψης της πρότασης σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου σώρευσης (100.000,00€ 
για τις Οδικές Μεταφορές) σε οποιαδήποτε περίοδο των τριών 
οικονοµικών ετών (τρέχον οικονοµικό έτος και τα 2 προηγούµενα 
οικονοµικά έτη). Για το όριο των 100.000 ευρώ υπολογίζονται κανονικά 
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µόνον οι de minimis ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση κατά το τρέχον 
οικονοµικό έτος και κατά τα 2 προηγούµενα οικονοµικά έτη. 
Σύµφωνα επίσης µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1998/2006 / άρθρο 2, παρ. 
5, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες 
κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση 
αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που 
καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε 
κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

6. Για την παρακολούθηση της τήρησης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων De 
minimis, καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και σε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση όλες οι χορηγηθείσες ενισχύσεις ανά δεδοµένη 
επιχείρηση (ανεξάρτητα εάν είναι για τις ίδιες ή άλλες επιλέξιµες 
δαπάνες) καθώς και οι χορηγηθείσες άλλες κρατικές ενισχύσεις µόνο για 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες και συµπληρώνονται οι σχετικοί πίνακες µε τα 
απαιτούµενα στοιχεία (σύµφωνα µε την α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-
2011) από τους αρµόδιους ΕΦ∆ και από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. 
Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει 
πρόταση προς αξιολόγηση στο παρόν πρόγραµµα, θα δηλώσει εγγράφως 
στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στους σχετικούς πίνακες, και στην 
σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όλα τα 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους στα οποία ενδεχοµένως 
συµµετείχε για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες καθώς και το συνολικό ύψος 
των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση, 
σύµφωνα µε τον Κανόνα ΕΚ αρ. 1998/2006 κατά την τελευταία τριετία, 
ανεξαρτήτως αν αφορούν τις ίδιες ή άλλες επιλέξιµες δαπάνες για να 
ελεγχθεί η συγκεκριµένη απαίτηση τήρησης του ανωτάτου ορίου 
ενισχύσεων De minimis.  

7. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 (Άρθρα 5-9) καθώς και τα 
οριζόµενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη προσβασιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία (ΑµεΑ) όπως και οι λοιπές απαιτήσεις αυτού.  

8. Ο παρών Οδηγός εξαιρεί από τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτόν κάθε 
επιχείρησης ή δραστηριότητας που ρητώς εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1998/2006, δυνάµει του άρθρου 1 
αυτού.  

 
 
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 
ένταξης στο πρόγραµµα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους 
είναι τα παρακάτω: 
 

• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο 
πρόγραµµα. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και φυσική υποβολή φακέλων 
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προτάσεων και δικαιολογητικών. 
• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων 

προτάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 
• Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει µε 

φθίνουσα βαθµολογική κατάταξη µέχρι εξαντλήσεως των 
διατιθέµενων πόρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού. 

• Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους 
υποψηφίους. 

 
 
6. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
6.1 Επιλέξιµες επιχειρήσεις 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων: 
 
Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές  επιχειρήσεις  που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς 
χερσαίων εµπορευµατικών οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) και οι 
οποίες ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος 
«49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» 
(Παράρτηµα  VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο 
µέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες 
έχουν νοµική µορφή όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7 του Ν. 
3887/2010 και τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5 , 
παράγραφος 2 του Ν. 4038/12. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που :  
• ∆ραστηριοποιούνται στον τοµέα των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών 
οδικών µεταφορών (∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού. 

• Απασχολούν έως 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το  ύψος του ετήσιου 
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ. 

• Λειτουργούν νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από 
το νόµο άδειες λειτουργίας.  

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις και  µεσαίες (start-up επιχειρήσεις) 
•  Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς 
χερσαίων εµπορευµατικών οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) και οι 
οποίες ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος 
«49.4  Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες 
µετακόµισης» (Παράρτηµα  VII),   έχουν  αρχίσει  την 
δραστηριότητα τους µετά τις 30/9/2010 και µέχρι την ηµεροµηνία 
προκήρυξης του προγράµµατος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. 
Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν µετά την 
εφαρµογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιµες θεωρούνται οι 
εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ. 
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• Υπό σύσταση επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα 
έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία 
επιθυµούν να ιδρύσουν πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών οδικών 
µεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή 
µετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία 
προκήρυξης του προγράµµατος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιµο 
κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές 
εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα  VII). 
Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν 
εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας 
επιχορήγησης. 

 
•  Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού 
νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση 
καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει µια 
διαχειριστική χρήση µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του 
προγράµµατος.  

 
 
 
Υπογραµµίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει µία µόνο 
πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), 
περισσοτέρων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, 
απορρίπτονται όλες. 
Επίσης υπογραµµίζεται ότι κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα 
συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση στο παρόν πρόγραµµα. Σε περίπτωση 
συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι 
προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει, θα 
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων. 
Τέλος, προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει να 
συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3. 
 
6.2 Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης. 
 
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις που ορίζονται 
από το Άρθρο 2 παράγραφος 7 του Ν. 3887/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από τον Ν.4038/12. Για εταιρείες που ιδρύθηκαν µετά την εφαρµογή του Ν. 
3887 (30.09.2010) επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι εταιρείες µε νοµική 
µορφή ΑΕ, ΕΠΕ.Το αντικείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (είτε για 
υφιστάµενη είτε για νέα είτε για υπό σύσταση επιχείρηση) πρέπει να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.∆. 2008 (NACE—
αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των 
τοµέων των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VII Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια 
λειτουργίας της µονάδας ή στη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή στα 
έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή σε άλλο στοιχείο 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. 
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Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης 
(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 
 
 
 
6.3 Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας: 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι υφιστάµενες, οι νέες και υπό 
σύσταση (startup) επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις : 
 
1. Έχουν δραστηριότητα ή επιθυµούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η 

οποία ταξινοµείται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος 
«49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες 
µετακόµισης» (Παράρτηµα  VII). 

2. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν Εθνική ή/και ∆ιεθνή 
δραστηριότητα. 

3. Πληρούν τις απαιτήσεις του Ν. 3887/2010 και των σχετικών 
τροποποιήσεων αυτού. 

4. Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ µικρών, µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων κατά τη σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
και όπως προσαρµόστηκε µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 800/2008, 
οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους και των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ Ευρώ ή το σύνολο 
του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ (για δύο συνεχόµενες 
χρήσεις). Στο Παράρτηµα V του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισµός 
της πολύ µικρής, µικρής και µεσαίας επιχείρησης 

5. Η επιχείρηση πρέπει να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση 
ενίσχυσης.  

6. Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 2 παρ. 1 σηµεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραµµών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισµό της 
προβληµατικής επιχείρησης βλ. Παράρτηµα VI του παρόντος Οδηγού). 

7. Οι νέες επιχειρήσεις, καθώς και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προσκοµίσουν την άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωµή του 
έργου. 

8. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόµιµα, δηλαδή να έχουν την 
κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρµόδια 
υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). 
Επιχειρήσεις που στερούνται νόµιµης άδειας λειτουργίας καθώς και 
επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν κάνει 
αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραµµα. 

9. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός  και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 
του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να συµφωνούν µε τα οριζόµενα 
στον παρόντα Οδηγό. 

10. Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν 
έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 
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υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. Ως προς το σύνολο του έργου όσο και τις επιµέρους 
ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στον 
Κανονισµό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis) και τον Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισµό 800/2008. 

11. Η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει γίνει πριν την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νοµικών 
δεσµεύσεων, παραγγελίες µε προκαταβολή, έκδοση τιµολογίων, δελτίων 
αποστολής, συµβάσεις κλπ.) για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε 
βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14, 19 και 40). Επιπλέον, 
για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.1998/2006 της Επιτροπής -  Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De 
minimis aid), η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει γίνει πριν την 
ηµεροµηνία προκήρυξης (τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

12. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται να µεριµνήσει για τις κατάλληλες 
υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε 
αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδοµές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρµογές 
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κλπ.). 

13. Η υπό σύσταση επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο 
µέχρι την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα 

πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, 
ΟΤΑ κ.α.), 

• να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, να µην αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, να µην 
εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης . 

• να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήµερη, 

• να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 
• να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται). 

 
Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε µία από 
τις παραπάνω δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στο πρόγραµµα. Η µη 
ικανοποίηση κάθε µίας εξ' αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισµού 
της πρότασης. Συνεπώς η µη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη 
τεκµηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της 
πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ενισχύονται έργα επιλέξιµου 
προϋπολογισµού από €30.000 µέχρι €180.000. 
∆ιευκρινίζεται πως ο υποβαλλόµενος προϋπολογισµός της πρότασης 
δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € ειδικά στην περίπτωση 
που υπάρχει απόκτηση νέου οχήµατος µε προδιαγραφές που 
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα (βλέπε και πίνακα Κεφαλαίου 10, 
σηµείο 1 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού).  
 
 
8. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
 
Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης διαµορφώνεται ως εξής: 
 
• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.1998/2006 της Επιτροπής -  Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De 
minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. 
Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 100.000 €  

 
• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 
(άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε  ποσοστό 25% της συνολικής 
τους αξίας για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% 
της συνολικής τους αξίας για τις µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές  
επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).  

 
Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, θα 
καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης 
(επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. 
 
Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή των 
µετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισµό (µη υποχρεωτικός).  
 
Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 
20% του αντίστοιχου προϋπολογισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Σελίδα 19 από 36 

 

 
 
 

 
«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 
 

Ιδιωτική Συµµετοχή 
Συµµετοχή από  ίδία κεφάλαια 
εξαιρουµένου του τραπεζικού 
δανεισµού (τουλάχιστον)   (1) 
Εν δυνάµει Τραπεζική Συµµετοχή 
(2) 

 
 
 
20% 
 
Το υπολειπόµενο κατά περίπτωση ποσοστό 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 
Ανάλογα µε το είδος των 
δαπανών (De minimis ή Γ.Α.Κ 
800/2008) και το είδος της 
επιχείρησης (µικρή / πολύ  µικρή 
ή µεσαία). Για µια πιο λεπτοµερή 
ανάλυση του είδους των 
επιλέξιµων δαπανών και της 
βαρύτητάς τους στο 
υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο, 
βλέπε τον σχετικό πίνακα του 
κεφαλαίου 10 του παρόντος 
Οδηγού.  

• 25% του προϋπολογισµού για δαπάνες 
νεοσύστατων µικρών επιχειρήσεων που 
εµπίπτουν στο πεδίο του Γ.Α.Κ. 800/2008 
(άρθρο 14)  

 
• 45% του προϋπολογισµού για δαπάνες 

µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του 
Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρθρα 19,40). 

 
• 70% του προϋπολογισµού για δαπάνες 

µικρών, πολύ µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίου 
του κανονισµού De minimis  

 
 
Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού 
δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή 
δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της 
µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.   
 
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και µέσω 
αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν 
λόγω λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο 
προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των 
όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και 
σε συνάλλαγµα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε 
δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης, 
είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος 
αντίγραφο της σχετικής σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις 
εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου 
λογαριασµού. ∆εν 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. 
 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και 
δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η 
εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε 
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τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε 
µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για 
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει 
υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του 
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής 
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό 
Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του 
προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών 
και λοιπών εξόδων. 
 
Τµήµατα του ίδιου επενδυτικού σχεδίου δύνανται να υλοποιηθούν σε µία ή 
περισσότερες τοποθεσίες, ενδοπεριφερειακά ή και διαπεριφερειακά εφόσον 
οι τοποθεσίες αυτές ανήκουν σε περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 (Ήπειρος, 
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Αν. Μακεδονία 
& Θράκη και ∆υτική Ελλάδα).  
Στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, ∆. Μακεδονίας, Σ. Ελλάδας Ν. 
Αιγαίου, τµήµατα του ίδιου επενδυτικού σχεδίου δύνανται να υλοποιηθούν 
σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες, αποκλειστικά και µόνο σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο.  
 
Επισηµαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος είναι η 
διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος από την 
απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Το υφιστάµενο προσωπικό υπολογίζεται 
σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης 
των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε 
εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνηµµένη αναλυτική 
κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2010 (οικονοµικό έτος 2011) και από 
τις θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το 
µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιµοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές 
∆ηλώσεις (ΑΠ∆), οι θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το 
έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον 
υπολογισµό του προσωπικού. 
 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού.  
 
 
9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) 
µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης 
µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν 
την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη 
παράταση τριών µηνών µόνο σε περιπτώσεις τεκµηριωµένης ανωτέρας βίας. 
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Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο Κεφάλαιο 12.5 του παρόντος Οδηγού. 
 
 
 
10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 
 

Κατηγορίες Επιλέξιµων Ενεργειών - ∆απανών 
 
Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύµφωνα: 
• Με τον  Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις 
ήσσονος (De minimis aid) 

• µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2008 (άρθρα 14,19,20) για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των 
άρθρων 87 & 88 της συνθήκης (ΓΑΚ). 
 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται: 
 
α)  για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό De minimis, η 

ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος 
 
β) για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισµό, η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
στο πρόγραµµα. 

 
Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από 
την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε 
τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS 
1 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση)  συνεργείων, 

χώρων στάθµευσης, αποθήκευσης και συντήρησης 
 

100% 
2 Επενδύσεις σε πάγια: 

• Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων  
• Εξοπλισµός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ 
• Εξοπλισµός συνεργείου συντήρησης και επισκευής 

οχηµάτων 
• Εξοπλισµός πρατηρίου υγρών καυσίµων (επιλέξιµη για 

αποκλειστική και µόνο χρήση των οχηµάτων της 
επιχείρησης)  

100% 

3 Αγορά οικοπέδου 10% 
4 ∆απάνες για ΑΠΕ και προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης 

ενέργειας 
25% και έως 15.000€ 

5 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα 
κλπ. 

10% 

6 ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων 
σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. 

30% 

7 Άϋλες δαπάνες (συνολικά) 
• ∆απάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
• ∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις 
• ∆απάνες συµβούλων και συµβουλευτικών υπηρεσιών 
    -  Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης 

έργου 
         - Εκπόνηση µελετών και ερευνών 
         - ∆ηµιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για 

πρώτη φορά 
         - Παροχή υπηρεσιών για τη συµµετοχή της 

επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού εµπορίου 

         - Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή 
και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
(Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.) 

20% 
 
 
 
Έως €4.000 
 
Έως €6.000 
Έως €8.000 
 
Έως €8.000 
 
 
Έως €6.000 έκαστο 
πρότυπο πιστοποίησης 
 

 
Το άθροισµα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο 

του 50% των συνολικών δαπανών De minimis. 
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  
(άρθρα 14, 19,40) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων των οποίων 
οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή 
αυξάνουν το βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προτύπων µε περιβαλλοντική βελτίωση. 
Σηµειώνεται ότι επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες 
επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να 
επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα 
κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη 
απόκτησης του καινούργιου µεταφορικού µέσου. 
(άρθρο 19) 
 

 
 

€12.000  

 
 
2 

 
∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 
1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζοµένων σε 
µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την 
έννοια του κανονισµού 800/2008 (άρθρο 40)  
 

 
 

30%  
(Ρήτρα ευελιξίας) 

 

 
 
 
 
3 

 
Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νεοσύστατες µικρές 
επιχειρήσεις (υπό σύσταση µικρές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει µια διαχειριστική χρήση 
µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ) για 
µέγιστο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (άρθρο 14).  
πχ ενοίκια, συνδροµές συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης, δαπάνες µισθοδοσίας, υπηρεσίες νοµικής/ 
διοικητικής  υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής 
νοµικής µορφής/αλλαγή έδρας, κλπ)  
 

25% 

 
Η δαπάνη της κατηγορίας 2 του άρθρου 40 του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισµού, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα υλοποιηθεί ως 
ρήτρα ευελιξίας και θα παρακολουθείται µε διακριτό τρόπο από το 
ΠΣΚΕ.  
 
Για παραδείγµατα – σενάρια χρηµατοδοτικού σχεδίου βλ. Παράρτηµα Ι του 
παρόντος Οδηγού. 
 
Για την αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιµων δαπανών οι οποίες είναι 
επιλέξιµες στο πρόγραµµα βλ Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού  
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11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο 
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και 
υποβάλλονται µέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr 
Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα 
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η 
υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να 
επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική 
ενηµέρωση και οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
της Πρότασής του. 
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της 
ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης 
υπερισχύει το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς 
τόπους: 

• του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr ),  

• της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  
• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr/)  
• των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων µε τον ΕΦΕΠΑΕ 

Τραπεζικών Ιδρυµάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτηµα X). 
 
Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η 
ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής.  
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.  
 
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα µέρη 
υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.  
 
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν 
και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 
(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε 
τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή 
αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε 
Παράρτηµα X του Οδηγού).  
Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά στον περιφερειακά 
αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόµενα µε τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς) µε συστηµένη 
επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 
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(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων.  
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές 
ηµεροµηνίες παρατείνονται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα.  
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση και 
πλήρως συµπληρωµένα τα  απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τη σειρά που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα  ΙΙΙ  . 
 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα 
πρέπει: 

 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων. 

 Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου 
υποψηφιότητας, µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα 
πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόµενα έγγραφα στο 
κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. 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 τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) 
ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
 Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ 
«......................................................................................................» 
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του 
Εντύπου Υποβολής. 
 
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, 
αρχίζει άµεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
ενηµερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 7 
(επτά) ηµερολογιακών ηµερών από την λήψη της επιστολής να 
προσκοµίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα 
ταχυδροµείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης φυσικής παραλαβής των 
φακέλων.  
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής στο πρόγραµµα αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα III του παρόντος Οδηγού.   
 
 
12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

12.1 Έναρξη έργων 
Οι δικαιούχοι των έργων ενηµερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης 
ένταξης, στους σχετικούς δικτυακούς τόπους, από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην 
απόφαση ένταξης θα περιλαµβάνεται τεχνικό Παράρτηµα µε σαφή και  
αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα, το 
συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ, τις σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου 
για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του έργου, τις προϋποθέσεις, όρους και 
περιορισµούς για την χορήγηση της ενίσχυσης, τις κυρώσεις, τους όρους 
τήρησης των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων που αφορούν στο 
έργο και κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια. Ως 
ηµεροµηνία έναρξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης στο 
Πρόγραµµα.  
 
12.2 Παρακολούθηση έργου 
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρµόδιο ΕΦ∆ 
(ΕΦΕΠΑΕ), για την:  
 παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους 
 ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της 
απόφασης ένταξης 

 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 τον ΕΦΕΠΑΕ και το ΥΠ.Α.Α.Ν. σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή 
αναφορών ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτηµα 
λήψης στοιχείων που απαιτούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ και τις 
λοιπές ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξη 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, 
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 πιθανή αδυναµία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την 
υλοποίηση του έργου, 

θα πρέπει να κοινοποιείται άµεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ για τη 
λήψη των προβλεπόµενων µέτρων. 
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστέλλει σχετικές οδηγίες υλοποίησης 
του έργου για την αποτελεσµατική παρακολούθησή του µετά την υπογραφή 
της απόφασης ένταξης καθώς επίσης και όταν καταστεί αναγκαίο. 
 
Α) Αίτηµα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω επιτόπιων 
επαληθεύσεων του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους 
από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν 
αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου.  
Το αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών (για τις ενδιάµεσες και την 
τελική δόση) θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο τόσο ηλεκτρονικά όσο και 
σε έντυπη µορφή και θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης είναι δυνατόν να 
υποβληθούν δύο φορές. Μία µε την εκτέλεση του 40% και µία µε την 
εκτέλεση του 80%,τουλάχιστον, του οικονοµικού αντικειµένου. 
Κάθε Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ενεργοποιεί τις 
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του 
επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί. 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του 
χωρίς την υποβολή Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης. 
Β) Επαλήθευση έργων 
Η επαλήθευση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου πραγµατοποιείται 
στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης ή και στην έδρα της επιχείρησης από 
έµπειρα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ή εξωτερικούς  συνεργάτες.  
Για την πραγµατοποίηση της επαλήθευσης θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί το 
αντίστοιχο αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης από τον δικαιούχο ανάλογα 
µε την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. Το αίτηµα επαλήθευσης - 
πιστοποίησης θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις Οδηγίες που θα 
αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ στον δικαιούχο µετά/ή µε την υπογραφή της 
απόφασης ένταξης. 
Ο ΕΦΕΠΑΕ προκειµένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη 
κατά την ηµεροµηνία της επαλήθευσης αποστέλλει σχετικό έγγραφο 
ειδοποίησης επαλήθευσης πριν την ακριβή ηµεροµηνία της επαλήθευσης και 
κατόπιν συνεννόησης µε την επιχείρηση.   
Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη 
επαλήθευσης και να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς 
και τις ηµεροµηνίες αποστολής των εκκρεµοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά 
την επί τόπου επαλήθευση. 
Μετά το πέρας της  επαλήθευσης και την αποστολή των τυχόν 
εκκρεµοτήτων που θα προκύψουν, αποστέλλεται σχετική επιστολή 
συνοδευόµενη µε συγκεντρωτικό πίνακα πιστοποιηµένων δαπανών ανά 
κατηγορία δαπάνης. 
Η επαλήθευση  - πιστοποίηση περιλαµβάνει δύο φάσεις: 

 Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου (τεχνική πιστοποίηση) 
 Την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου (οικονοµική 
πιστοποίηση). 
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Τεχνική Πιστοποίηση 
Η τεχνική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη. 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 της επαλήθευσης. 
Λαµβάνονται υπόψη: 
 η απόφαση ένταξης και τις τυχόν  εγκεκριµένες τροποποιήσεις της 
πρότασης 

 το υποβληθέν  αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης 
 ο  Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος και τα λοιπά έντυπα της 
προκήρυξης 

 το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Με τη διαδικασία της  επαλήθευσης εξετάζονται λεπτοµερώς οι ενέργειες του 
έργου που υλοποίησε ο δικαιούχος και ελέγχονται τα σχετικά στοιχεία που 
τεκµηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου και την 
τήρηση των επιµέρους όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, ελέγχονται το 
σύνολο των παραστατικών για να διαπιστωθεί η ορθή κατανοµή των 
δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να 
επιβεβαιωθεί το εύλογο του κόστους. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα περικοπής 
εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίηση 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 
θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ και µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα IV του 
παρόντος Οδηγού. 
 
Οικονοµική Πιστοποίηση 
Η οικονοµική πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη και 
περιλαµβάνει. 
 έλεγχο επιλεξιµότητας των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών 
δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και 
των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. 

 έλεγχο των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών, των πρωτότυπων 
λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφονται και σφραγίζονται µε 
ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράµµατος. Ελέγχονται 
επίσης και αντίστοιχα τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές 
των πράξεων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του οικονοµικού 
αντικειµένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, 
ηµερολόγια κλπ). 

Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το 
δικαιούχο των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στην επαλήθευση του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, δηµιουργεί, βάσει της 
προβλεπόµενης διαδικασίας, το απαιτούµενο Έντυπο Επαλήθευσης, εισάγει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και 
πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή µε 
τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. 
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Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην Ενότητα 12.3. 
 
 
Γ) Παραλαβή έργου 
Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να 
υποβληθεί εντός του προβλεπόµενου χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
έργου από την απόφαση ένταξης ή µέχρι και την ηµεροµηνία παράτασης 
(εφόσον έχει δοθεί). Η µη υποβολή του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης - 
πιστοποίησης ή η εκπρόθεσµη υποβολή του αποτελούν λόγους ανάκλησης 
της απόφασης ένταξης. 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 

• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται  
• 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.  
Επιπλέον, δεδοµένου ότι  ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος 
είναι η διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος από 
την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διατήρησης 
του προσωπικού σε ΕΜΕ τόσο κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο 
και ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα 
χρησιµοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), οι θεωρηµένες 
καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισµό του προσωπικού. 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού.  
 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης από τον 
δικαιούχο των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στην επί τόπου 
επαλήθευση - πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το απαιτούµενο Έντυπο - 
Απόφασης –Ολοκλήρωσης της επένδυσης, εισάγει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν 
συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική επιστολή µε τις δαπάνες που 
πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και 
τα συνολικά στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή του έργου1. Η καταβολή της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
ενότητα 12.3. 
∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωµένο και κατά 
συνέπεια να παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό 
αντικείµενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόµενου προϋπολογισµού. 

                                                            

1 Σε αυτή την επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
του έργου. 
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Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η 
ηµεροµηνία της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης. 
 
 
12.3 Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης 
 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης 
επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων.   
 
 
 
Α) Προκαταβολή (δυνητική) 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση 
προκαταβολής, µέχρι το 35% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο 
δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από 
αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε 
διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον,  µέχρι την παραλαβή του έργου.  
 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον πλήρη 
συµψηφισµό της µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. 
 
 
Β) Ενδιάµεσες καταβολές 
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Αιτήµατος Επαλήθευσης - 
Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος 
των επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής του 
Αιτήµατος, και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. Στον δικαιούχο 
καταβάλλεται, η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση µέχρι ποσοστού 80% 
της εγκεκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης συµπεριλαµβανοµένης και της 
προκαταβολής (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 12.2 Α). 
 
Γ) Αποπληρωµή 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Αιτήµατος Ολοκλήρωσης του έργου 
από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό 
ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ) (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 13.2Γ) 
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.  
 
Επισηµάνσεις 
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, µε 
ελάχιστο κόστος τα 30.000,00 σύµφωνα µε τον φάκελο υποβολής.   
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Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έργο κάτω των 
30.000,00. Επίσης είναι δυνατόν να απενταχθούν επιχειρήσεις 
(δικαιούχοι) οι οποίες εντός 18 µηνών αντίστοιχα (ή 24 µηνών εάν έχει 
εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτηµα ολοκλήρωσης.  
Επίσης ορίζεται ότι:  

• Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί 
βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Σχετικά µε την εξόφληση 
δαπανών αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ.∆ 

• Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του 
έργου τηρούνται από την επιχείρηση 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 διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή των 
αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός 
έλεγχος.  

• Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση 
και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι 
δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης 
επιχορήγησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• Για την καταβολή επιχορήγησης (της υπολειπόµενης ή ολόκληρης), 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου µε όλες τις επί 
µέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιµες και αναφέρονται στην 
εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της.  

• Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τις επαληθεύσεις ότι δεν τηρούνται οι 
όροι του παρόντος κανονισµού και της εγκριτικής απόφασης, ο 
ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος, εισηγείται στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απένταξη από 
το Πρόγραµµα και την επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του 
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έχει καταβληθεί, 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή. 

• Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισµού δύναται να 
συνεπάγεται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την 
επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 
Ακολουθούν δηλαδή  οι διαδικασίες απένταξης από το πρόγραµµα και 
η δικαιούχος επιχείρηση επιστρέφει το ποσόν τυχόν καταβληθείσας 
επιχορήγησης προσαυξηµένο κατά το ποσό νοµίµων τόκων από την 
εκάστοτε καταβολή. 

 
12.4 Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 
προθεσµίας των προβλεπόµενων 18 µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να 
υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση εξάµηνης παράτασης ολοκλήρωσης του 
έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η 
σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει 
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καταβληθεί (εξοφληµένες δαπάνες) το  50% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. 
Περαιτέρω παράταση µέχρι 3 µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(περιπτώσεις ανωτέρας βίας) και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. 
 
12.5 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου  
Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού 
αντικειµένου της επένδυσης (εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, 
αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον µε την 
αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 
ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής 
του. Επίσης η µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνολικά εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού. Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του 
εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού.  
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένου του αιτήµατος 
παράτασης, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον αρµόδιο ΕΦ∆ 
(ΕΦΕΠΑΕ), πριν την ηµεροµηνία λήξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 
του επενδυτικού έργου, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(προσφορές προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) ο οποίος εισηγείται 
σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και µετά την γνωµοδότηση 
εκδίδεται σχετική τροποποιητική Απόφαση.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση 
µε: 
• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 
• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας 
προτεινόµενης λύσης 
και γνωµοδοτεί  για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του 
αιτήµατος και έκδοση σχετικής απόφασης. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα 
επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις 
ήσσονος σηµασίας οι οποίες αναφέρονται σε: 
o Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης 

o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 µήνες 
o Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης. 
o Αλλαγή εξοπλισµού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, 
εκτυπωτών. 

o Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών και σκοπιµότητας των δαπανών καθώς και  

o Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη µεταβολή 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του. 

o Μεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας 
που δεν υπερβαίνουν το 25% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 15% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής 
αξιολόγησης.  
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Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν 
εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. 
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, 
δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να 
µειώνεται το κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου. Οι υποδοµές 
για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο 
αλλά µπορούν να υλοποιηθούν µε ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα 
πρέπει να διαπιστωθεί κατά την πιστοποίηση. 
 
12.6 Επιτροπή Παρακολούθησης  
Με απόφαση της ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης των 
ενταγµένων έργων για την εξέταση αιτηµάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, 
απένταξης και γενικότερα θεµάτων που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση 
και παραλαβή των έργων, την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και µε την 
παρακολούθηση των έργων και την τήρηση των όρων του παρόντος µετά 
την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 
Ειδικότερα, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή 
ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης.  
Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ και του 
–ΥΠ.Α.ΑΝ.  
∆εν επιτρέπεται  η  στελέχωση  της Επιτροπής Παρακολούθησης µε άτοµα 
που συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης  των προτάσεων. 
 
 
 
 
 
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, 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 
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από 
φυσικά φαινόµενα 

γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενηµέρωση του ΕΦΕΠΑΕ 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 παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης2, µε 

                                                            

2 Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 µε το 
γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί 
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υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) 
µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση 
εξοπλισµού/λογισµικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήµατος στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου παρόµοιου 
εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 
µηνών από την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των 
παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό 
εξοπλισµό).  

2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα δεν επιτρέπεται: 

 
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής φορέα να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική 
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 υπαγωγής φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της 
ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης 
της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η 
ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον 
εκµισθωτή. 

 
3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωµένες 
να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας του έτους 2010 για χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε 
περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω 
υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της 
χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής 
µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ µικρών 
επιχειρήσεων το ποσοστό µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της 
επιχορήγησης. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε 
επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ µε βάση το έντυπο Ε7, τις 
θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ για την ακριβή 
καταµέτρηση του προσωπικού. 

 
4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από 
την ολοκλήρωση του έργου: 
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην 
περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 

β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή 
παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ 
της παραγράφου 1 και α’ της παραγράφου 2. 

 

                                                                                                                                                                             

δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 
16.1) 
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5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόµενου στην 
παράγραφο 1 χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της 
ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα 
στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης. 

 
6. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, κατά την ολοκλήρωση του έργου 
αλλά και για 3 χρόνια από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, υποχρεούνται 
να παρέχουν στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα 
ελέγχου για την αποτίµηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων 
του προγράµµατος. 

 
Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας  
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής 
υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να 
τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του αναµνηστική πινακίδα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που 
διενεργούν δηµόσιες αρχές. 
 
 
14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ   
 
14.1 Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων 

 
• Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και ενηµερώνει σχετικά την ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ. 
Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µία 
δεκαετία µετά την ολοκλήρωση των έργων.  

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην απόφαση ένταξης / υπαγωγής και στις διατάξεις του 
παρόντος. Συµπληρωµατικά των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 
Κανονισµού 1083/2006, ο δικαιούχος επενδυτής υποχρεούται στη 
διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης, η 
εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σηµαντική τροποποίηση: 

α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή 
παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα 
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας 
στοιχείου υποδοµής είτε από τη παύση της παραγωγικής 
δραστηριότητας 

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 βάσεων δεδοµένων.  
∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον 
ΕΦΕΠΑΕ, από τη ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ., ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥ∆ - ΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα 
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διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά και στοχευµένων επανελέγχων 
µετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.  
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει 
ενδεικτικά τα εξής: 

 ∆ηµοσιευµένο ισολογισµό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµού. 

 Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το 
καθεστώς ενίσχυσης. 

 Το έντυπο Ε7 (και για ένα έτος από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου) και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
14.2 Επιβολή κυρώσεων 
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι 
προβλεπόµενες από τους όρους απόφασης ένταξης του έργου και του 
παρόντος Οδηγού κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή επιστροφή της 
καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.  
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος 
επενδυτής και γίνεται σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής 
κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του επενδυτή 
ο ΕΦΕΠΑΕ ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό 
πλαίσιο 


