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ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ  

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. 

∆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/ΕΚ 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. 

∆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. 

ΕΜΕ 

Ετήσια Μονάδα Εργασίας. Η  µία  (1) ετήσια  µονάδα  εργασίας  αντιστοιχεί  
σε  ένα  άτοµο  που  εργάστηκε  στην επιχείρηση, η για λογαριασµό της 
επιχείρησης, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του εξεταζόµενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν 
έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν µε 
καθεστώς µερικής απασχόλησης η εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσµατα 
ΕΜΕ  

ΕΠΕΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 

ΕΣΠΑ                                     

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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» 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) 



ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α) 
(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 
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 (ΕΠΑΕ). 

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. 

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 

Π∆Ε  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Πράξη/Έργο ΕΠΕΑΑ       

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. 

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 

Φορέας της 
Επένδυσης/Φορέας 
υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο∆ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 
 
Ο οδηγός υλοποίησης έργων των ∆ικαιούχων του προγράµµατος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση 
για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» 
αποτελεί ένα χρήσιµο βοήθηµα συµπληρωµατικό του Οδηγού του Προγράµµατος, που 
παραθέτει στους ∆ικαιούχους, γενικές οδηγίες µε στόχο την ορθή υλοποίηση του έργου τους 
και γενικότερα του προγράµµατος. 
Επίσης, ο Οδηγός παραθέτει µια σειρά από κανόνες, οι οποίοι  πρέπει να τηρούνται από τους 
∆ικαιούχους κατά την παρακολούθηση των έργων τους από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και τους 
εταίρους του. 

Από τη µεριά τους οι ∆ικαιούχοι κρίνεται σκόπιµο να µελετήσουν µε ιδιαίτερη προσοχή τον 
Οδηγό Υλοποίησης και να επωφεληθούν από το περιεχόµενό του, καθώς  η τήρησή του θα  
οδηγήσει µε ασφάλεια στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργο τους, απαλλάσσοντας τον 
∆ικαιούχο, από πρόσθετη και άσκοπη γραφειοκρατία καθώς και άσκοπες καθυστερήσεις.  

Τις οδηγίες αυτές  κάθε ∆ικαιούχος µπορεί να τις προµηθευτεί από την ιστοσελίδα του 
ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και τις ιστοσελίδες των εταίρων του.  

Για τυχόν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του Οδηγού Υλοποίησης, στο περιεχόµενο του 
Οδηγού του Προγράµµατος καθώς και στην απόφαση ένταξης και χρηµατοδότησής του έργου 
θα υπάρχει  πάντα  πλήρης και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των ∆ικαιούχων.  

Ο εταίρος που είναι αρµόδιος για το κάθε ∆ικαιούχο καθορίζεται από την γεωγραφική 
περιφέρεια στην οποία θα υλοποιήσει το επιχειρηµατικό του σχέδιο.  

Ο ∆ικαιούχος που κρίθηκε από την απόφαση ένταξης ως επιχορηγούµενος, ήταν 
υποχρεωµένος να αποστείλει στον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος και θα τα εξέταζε 
το φυσικό φάκελο µε τα δικαιολογητικά ένταξης, όπως αυτά περιγράφονται στην απόφαση 
ένταξης.  

Τα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από τον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.  

2. ∆ιαδικασία Λήψης Προκαταβολής Επιχορήγησης 

∆ύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηµατία, να καταβληθεί προκαταβολή έως και το 
100% της επιχορήγησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον 
δικαιούχο. 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος µέχρι 
την παραλαβή του έργου. 
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται 
ο δικαιούχος να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισµένου χρόνου εγγυηµένης από την 
ΕΤΕΑΝ  ΑΕ.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  δικαιούχος  υποχρεούται,  προ  της  λήξεως  της 
εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυητικής επιστολής, να προσκοµίσει άλλη εγγυητική 
επιστολή προς αντικατάστασή της για το τυχόν υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα διατήρησης 
της προκαταβολής.  
Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από τον ΕΦΕΠΑΕ οφείλει 
να επιστρέψει το ποσό της εκταµιευθείσας δηµόσιας επιχορήγησης που δεν  έχει  συµψηφιστεί  
µε  πραγµατοποιηθείσες  δαπάνες  εντόκως,  άλλως  ο  ΕΦΕΠΑΕ  θα προβεί σε διαδικασία 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε βάση ισόποσο 
συµψηφισµό µε πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτηµα του επενδυτή, 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, 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 

3. Εκχώρηση έναντι επιχορήγησης 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε εκχώρηση του δικαιώµατος της 
επιχορήγησης πρέπει να προσκοµιστεί στον αρµόδιο ΕΦ∆ (εφόσον δεν έχει ήδη κοινοποιηθεί 
από την αρµόδια τράπεζα) η σύµβαση που συνάφθηκε µεταξύ του ∆ικαιούχου και του 
τραπεζικού ιδρύµατος.  

Επισηµαίνεται ότι :  
 
• ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση που η 

επιχείρηση επιθυµεί να λάβει.  
• Απαγορεύεται η εκχώρηση για σύναψη δανείου που δεν αφορά το ίδιο το επιχειρηµατικό 

σχέδιο.  
•  Η  επιχορήγηση που θα καταβάλλεται στην τράπεζα αντιστοιχεί στο πραγµατικό ύψος 

του δανείου που εκταµιεύτηκε στην επιχείρηση έναντι της εκχώρησης σε αυτήν.  
•  Στη σύµβαση εκχώρησης ή σε σχετική επιστολή η Τράπεζα είναι υποχρεωµένη να 

δηλώνει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού της Τράπεζας στον οποίο θα 
µεταφέρονται µέσω πίστωσης από το λογαριασµό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ η αναλογούσα 
επιχορήγηση. 

• Ο ΕΦΕΠΑΕ σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωµα να ελέγξει το περιεχόµενο της σύµβασης 
εκχώρησης ως προς την ορθότητά της ζητώντας τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία και 
διευκρινήσεις. 

• Επισηµαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέµενο µε το ποσό της εκχώρησης δε 
µπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση 
που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δηµόσιας Χρηµατοδότησης δε µπορεί κάποιος να 
λάβει προκαταβολή.   

 
 
4. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειµένου  

 

Η υλοποίηση του Φυσικού αντικειµένου, του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι το πιο κρίσιµο 
σηµείο στην σωστή εκτέλεση της επένδυσης. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του οδηγού του προγράµµατος. 
Για κάθε σχέδιο οι επιλέξιµες δαπάνες µε τα αντίστοιχα επιλέξιµα ποσά αναγράφονται στο 
τεχνικό παράρτηµα της απόφασης ένταξης. Το τεχνικό παράρτηµα είναι δεσµευτικό για κάθε 
επιχείρηση και η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του σχεδίου που περιγράφεται αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταµίευση της αναλογούσας χρηµατοδότησης.   

Απόκλιση από τον παραπάνω γενικό κανόνα µπορεί να συµβεί υπό προϋποθέσεις και εφόσον 
υποβάλετε αίτηµα τροποποίησης (µε την διαδικασία που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 7).  
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που δεν 
µειώνουν συνολικά  τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό πάνω από 30%. Για  κάθε  άλλο  θέµα  



επιλαµβάνεται  η  ΕΥ∆  ΕΠΑΕ  κατόπιν  εισήγησης  των  αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.  
Οι τελικά πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορεί να είναι µικρότερες του 50% του αρχικά 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται απένταξη της 
πρότασης στην ΕΥ∆/ΕΠΑΕ.  

 
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου θα πρέπει να συνάδει µε το επιχειρηµατικό σχέδιο 
και να συµφωνεί µε τα όσα ορίζονται στον οδηγό του προγράµµατος.  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1/9/2012 και έως 18 
µήνες µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Σε περίπτωση που µέρος του 
φυσικού αντικειµένου έχει υλοποιηθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία η 
συγκεκριµένη δαπάνη του επιχειρηµατικού σχεδίου θεωρείται µη επιλέξιµη.  

Τα απαιτούµενα παραστατικά για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου και για τις δύο 
Υποδράσεις περιγράφονται αναλυτικά στα έντυπα µε τα Απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης και πληρωµής  που συνοδεύουν τον παρόντα Οδηγό 
Υλοποίησης. 

5. Υλοποίηση Οικονοµικού Αντικειµένου  
 

Το οικονοµικό αντικείµενο του έργου που υλοποιεί η επιχείρηση συνδέεται άµεσα και µε το 
φυσικό αντικείµενο αυτής.  

Καθοριστικό σηµείο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι η σωστή έκδοση και εξόφληση 
των παραστατικών που αφορούν στις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες στις οποίες θα προβεί η 
επιχείρηση κατά την διάρκεια υλοποίησής τους.  

Τα παραστατικά που πρέπει να τηρούνται για τις ανάγκες του επιχειρηµατικού σχεδίου 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική φορολογική νοµοθεσία 
κατά περίπτωση λογιστικά έγγραφα για την τεκµηρίωση και επαλήθευση (πιστοποίηση) της 
ορθής υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου. 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να ακολουθεί 
τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να 
γίνει ως ακολούθως : 

1.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε 
ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή 
µέσω τραπεζικών λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και µέσω του 
λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 

2.  Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε 
ΦΠΑ), 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. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών µε µετρητά. 

3. Η δαπάνη της µισθοδοσίας εξοφλείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 



•   Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε  χρόνο  προγενέστερο  
της  συµβατικής  ηµεροµηνίας  ολοκλήρωσης  του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωµής 
απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης 
των επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης 
καθώς και του προµηθευτή αυτής ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός 
επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη 
είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 
 
•   Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον λήπτη της 
ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται  τουλάχιστον:  (α)  το  
αντίγραφο  κατάθεσης  του  ποσού  στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως 
δικαιούχος του λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της 
Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου 
παραστατικού, (β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού 
από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των 
µετρητών,   (γ)   απόδειξη   είσπραξης   του   προµηθευτή   και   (δ)   καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50). 
 
•   Μεταφορά   από   τον   εταιρικό   λογαριασµό   του   λήπτη   της   ενίσχυσης (δικαιούχου) 
σε εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου 
φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (γ) καρτέλα 
προµηθευτή (λογαριασµός 50). 
 
•   Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς τον προµηθευτή. 
Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε 
αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την 
πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα 
έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή, αντίγραφο και 
φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης επιταγής. 
 
•  Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 
κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί σφραγισµένο από 
την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού   (extrait)   (δύναται   να   ζητούνται   
και   τα   αντίγραφα   της ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισµένα από την Τράπεζα) και 
συναφή µε τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

• ∆εν 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). 

• Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

•  Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή του αιτήµατος 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου.  



• ∆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. 

• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράµµατος 
θα πρέπει να τηρούν εταιρικό/επαγγελµατικό 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. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση των δαπανών µέσω λογαριασµών και παραστατικών 
των εταίρων / µετόχων της επιχείρησης. 

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

• Σε περιπτώσεις τιµολόγησης δαπανών από επιχειρήσεις του εξωτερικού, θα 
προσκοµίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το 
απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. 
∆ηλαδή: 

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. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχουν 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 όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε 
ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τις οδηγίες της Αρχής Πληρωµής 
του ΕΣΠΑ 2007- 2013. 

Για την ολοκλήρωση του Οικονοµικού Αντικειµένου απαιτείται η λογιστική απεικόνιση των 
δαπανών που αφορούν την υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων: 

 

Βιβλία Γ’ Κατηγορίας 

• Αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των τεταρτοβάθµιων 
λογαριασµών των δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου (και των αναλυτικών 
καταστάσεων των δαπανών αυτών όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση). 

• Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων της καταχώρησης των δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου και των εξοφλήσεων τους. 

• Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων καταχώρησης της τυχόν λήψης προκαταβολής ή  
ενδιάµεσης πληρωµής (το αργότερο κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου). 

• Αντίγραφο του Μητρώου / Βιβλίου Παγίων της επιχείρησης,  σφραγισµένο και 
υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης, όπου 



εµφανίζονται τα πάγια της επιχείρησης (προσκοµίζεται µόνο στην περίπτωση που το 
σχέδιο περιλαµβάνει αποσβέσεις παγίων). 

 

Βιβλία Β’ Κατηγορίας 

• Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (και των αναλυτικών 
καταστάσεων των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση), στα οποία έχουν 
καταχωρηθεί τα παραστατικά των δαπανών της επένδυσης. 

• Αντίγραφο του Μητρώου / Βιβλίου Παγίων της επιχείρησης, όπου εµφανίζονται τα 
πάγια της επιχείρησης. 

 

Βασικές επισηµάνσεις: 

 
• Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την 1/9/2012. Σε περίπτωση 

πραγµατοποίησης δαπάνης πριν την παραπάνω ηµεροµηνία όπως πχ έκδοση 
παραστατικών (δελτία αποστολής, CMR, τιµολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη 
ιδιωτικού συµφωνητικού, κλπ), µερικής ή ολικής εξόφλησης δαπανών (πχ 
προκαταβολή), η δαπάνη του επιχειρηµατικού σχεδίου θεωρείται µη επιλέξιµη.  

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

• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση 
των δαπανών τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα και τα swift των εµβασµάτων . 

• Το σύνολο των παραστατικών πρέπει να έχει εκδοθεί και εξοφληθεί σε χρόνο 
προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου (18 µήνες µετά την έκδοση της 
απόφασης ένταξης) 

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω 
υποχρεώσεων για την εξόφληση τιµολογίων (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική 
πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου 
εξόφλησης δαπανών αλλά ούτε και τµηµατική τιµολόγηση ενιαίας δαπάνης πχ ενιαίο 
µηχάνηµα το οποίο τιµολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από ένα τιµολόγια).  

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

• Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη και δεν επιχορηγείται για καµία κατηγορία 
επιχείρησης. 

• ∆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. 

• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης 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. 

• Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για το 
σύνολο των τιµολογίων.  Ακόµα και εάν υπολείπεται 0,01€, πρέπει να προσκοµισθεί 
εξοφλητική απόδειξη.  Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή βεβαίωση του προµηθευτή για 



την εξόφληση των παραστατικών, µε πλήρη αναγραφή σε αυτή των τιµολογίων που 
εξοφλούνται. 

• Όταν η πληρωµή γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή και 
στο καταθετήριο δε φαίνεται ως καταθέτης η επιχείρηση (δικαιούχος) αλλά κάποιος 
τρίτος (πχ εργαζόµενος ή πρόσωπο που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά να 
σχετίζεται µε την εταιρία), τότε δύναται να ζητηθεί σχετικό έγγραφο από όπου 
προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο που έκανε την κατάθεση είναι εργαζόµενος της 
επιχείρησης (αναγγελία πρόσληψης, πρόσφατος πίνακας προσωπικού κλπ) η/και 
καρτέλα ταµείου.   

• Όταν η πληρωµή γίνεται µε επιταγή, πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των εξοφλητικών 
αποδείξεων, των εµβασµάτων προς τους προµηθευτές και των σωµάτων των επιταγών 
µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασµού όπου θα φαίνεται η 
εξόφληση των επιταγών.  Σε περίπτωση που δεν έχουν κρατηθεί τα σώµατα των 
επιταγών, πρέπει να τα αναζητήσει από το κατάστηµα που εισπράχτηκε η επιταγή. 
Εναλλακτικά, εφόσον η εύρεση του σώµατος της επιταγής είναι αδύνατη,  πρέπει να 
προσκοµιστεί πινάκιο παράδοσης-παραλαβής της επιταγής από τον προµηθευτή (µε 
αναγραφή του αριθµού της επιταγής, της τράπεζας και του ποσού) µε σφραγίδα και 
υπογραφή του (προµηθευτή). 

• Σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε 
ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τις οδηγίες της Αρχής 
Πληρωµής του ΕΣΠΑ 2007- 2013. 

 

6. Υποβολή Αιτήµατος Ελέγχου (ενδιάµεσου ή τελικού) 
  

Όλα τα αιτήµατα πρέπει αρχικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 

 
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων (πιστοποιήσεις) γίνεται µέσω ∆ιοικητικών ή 
/ και 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 περιεχόµενο των εκθέσεων προόδου / ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής τους καθώς 

και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε έκθεση προόδου, θα 
αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

• Η Πρώτη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την 
εκτέλεση τουλάχιστον του 20% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού 
αντικειµένου.  

• Η ∆εύτερη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την 
εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού 
αντικειµένου. 

• Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς 
την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης). 

• Κάθε έκθεση προόδου / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης- 
πιστοποίησης, όσον αφορά στην υλοποίηση του έργου και καταβολής της 
επιχορήγησης που αναλογεί. 

 



Μετά  το  πέρας  της  επαλήθευσης  ο  ΕΦΕΠΑΕ  συντάσσει  βάσει  της  προβλεπόµενης 
διαδικασίας το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία στο ΠΣΚΕ και εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική 
επιστολή µε τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν, αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν και τα συνολικά 
στοιχεία σχετικά µε την πιστοποίηση του έργου. 
 
Να σηµειωθεί ότι βάση της απόφασης ένταξης ισχύουν τα εξής: 

 
• ∆ικαιολογητικά  νόµιµης  λειτουργίας, (όπως άδεια  λειτουργίας  της επιχείρησης ή 

άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης), πρέπει 
να προσκοµιστούν µέχρι την τελευταία εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης. 

• Στοιχεία νέου απασχολούµενου προσωπικού θα πρέπει να προσκοµιστούν µέχρι την 
πρώτη εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης. 

   
 
Το αίτηµα ολοκλήρωσης (υποβολή τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης), υποβάλλεται στον 
ΕΦΕΠΑΕ έως και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης. 
 

7. Υποβολή Αιτήµατος Τροποποίησης 
 
Όλα τα αιτήµατα τροποποίησης πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).  

Το αίτηµα πρέπει να είναι ορθά συµπληρωµένο – ειδικά αν πρόκειται για αλλαγή φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει σαφή εικόνα των αλλαγών που 
προτείνονται και να έχει γίνει σωστή καταχώρηση όλων των στοιχείων των δαπανών 
(ποσότητες, τιµές, στοιχεία προµηθευτών, τεχνικά χαρακτηριστικά και τεκµηρίωση 
συµβατότητας). Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται και η επιχείρηση θα 
ειδοποιείται να το επανυποβάλλει. 

Το αίτηµα υποβάλλεται και αφού εκτυπωθεί, σφραγίζεται και υπογράφεται. Ανάλογα µε το 
είδος του αιτήµατος, προσκοµίζονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (σε απλά 
φωτοαντίγραφα), όπως αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα µε το αίτηµα. 

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα συλλογής επιπλέον από τα 
αναγραφόµενα στοιχείων προκειµένου να τεκµηριώσει την αξιολόγηση του αιτήµατος.  

 

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κάθε αιτήµατος τροποποίησης είτε αξιολογείται από τον 
ΕΦΕΠΑΕ είτε από την Οµάδα Εργασίας της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ κοινοποιείται υποχρεωτικά στο 
∆ικαιούχο µέσω επιστολής 

 

7.1 Αίτηµα Αλλαγής Νοµίµου Εκπροσώπου 

• Το δικαιολογητικό από όπου προκύπτει η αλλαγή. Για ΟΕ/ΕΕ, το τροποποιηµένο 
καταστατικό όπως κατατέθηκε στην οικεία αρµόδια αρχή, για ΕΠΕ το ΦΕΚ 
τροποποίησης (ή το καταστατικό όπως κατατέθηκε στην οικεία αρµόδια αρχή) και 
για ΑΕ το ΦΕΚ ορισµού νοµίµου εκπροσώπου και 

• Αντίγραφο φορολογικού εντύπου Ε1 του νέου Νοµίµου Εκπροσώπου. 



• Σε περίπτωση που ο Νόµιµος Εκπρόσωπος συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις µε τις 
οποίες η επιχείρηση καθίσταται συνδεδεµένη/συνεργαζόµενη τότε προσκοµίζεται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν ενισχύσεις de minimis που έχουν λάβει οι 
συνδεδεµένες/συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 

 

7.2 Αίτηµα Αλλαγής Έδρας 

• Βεβαίωση µεταβολών από τη ∆ΟΥ για την αλλαγή έδρας (για όλες τις νοµικές 
µορφές) και 

• Τροποποιηµένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στην οικεία αρµόδια αρχή (για 
ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ). 

 

7.3 Αίτηµα Αλλαγής Τόπου Εγκατάστασης 

• Βεβαίωση µεταβολών (η βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού εφόσον η επιχείρηση 
έχει και υποκατάστηµα) από τη ∆ΟΥ για την αλλαγή (για όλες τις νοµικές µορφές) και 

• Τροποποιηµένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στην οικεία αρµόδια αρχή (για 
ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ)  

 

Επισηµάνσεις: 

• Η αλλαγή του τόπου ή τόπων υλοποίησης πρέπει να πραγµατοποιηθεί µόνο εντός 
περιφέρειας.  

• Σε περίπτωση που ο τόπος εγκατάστασης και η έδρα της επιχείρησης ταυτίζονται, 
τότε πρέπει µαζί µε το αίτηµα αλλαγής τόπου εγκατάστασης να υποβληθεί και αίτηµα 
αλλαγής έδρας. 

 

7.4 Αίτηµα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης 

• Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας για όλους τους νέους µετόχους (εφόσον 
υπάρχουν) 

• Αντίγραφο Ε1 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (πριν την εξέταση του αιτήµατος) 
για όλους τους µετόχους (παλιούς και νέους). 

• Βιογραφικό σηµείωµα (Πτυχία , αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας κλπ) για όλους 
τους νέους µετόχους – φυσικά πρόσωπα (εφόσον υπάρχουν). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη µε γνήσιο υπογραφής για τα προγράµµατα de minimis 
που πιθανόν έχει ο νέος εταίρος (συνδεδεµένες, συνεργαζόµενες).  

• Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση σε περίπτωση αποχώρησης µετόχου θα ζητηθούν 
τεκµήρια εµπειρίας, σπουδών και κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν, για τον νέο εταίρο. 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αφορούν εταιρία και όχι φυσικό πρόσωπο ζητούνται 
τεκµήρια για τον νόµιµο εκπρόσωπό της.   
 

7.5 Αίτηµα Αλλαγής Νοµικής Μορφής 

• Τροποποιητικό / Νέο καταστατικό όπως κατατέθηκε στην οικεία αρµόδια αρχή (για 
ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) 

• Σχετικά ΦΕΚ (για ΕΠΕ/ΑΕ) 
• ∆ιακοπή και έναρξη στη ∆ΟΥ εφόσον η αλλαγή αφορά µετατροπή από ή σε ατοµική 

επιχείρηση. 



• Προσκόµιση άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνέχεια της επιχείρησης 
– ειδικότερα προσοχή όταν πρόκειται για αλλαγή από ατοµική επιχείρηση σε 
ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ή το αντίστροφο. Τέτοια δικαιολογητικά µπορεί να είναι κατά 
περίπτωση τα εξής: τιµολόγια πώλησης – µεταβίβασης παγίων στοιχείων της 
προηγούµενης επιχείρησης στη νέα, συµβολαιογραφική πράξη ανάληψης όλων των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της προηγούµενης επιχείρησης από τη νέα, διακοπή 
στη ∆ΟΥ της προηγούµενης επιχείρησης και έναρξη της νέας. Τα δικαιολογητικά 
αυτά απαιτούνται κυρίως όταν η µετατροπή αφορά από η σε ατοµική επιχείρηση 

 

7.6 Αίτηµα Αλλαγής Φυσικού – Οικονοµικού Αντικειµένου 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του 
οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου (ΦΟΑ) της επένδυσης, εφόσον µε την αιτούµενη 
τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη και τα 
κριτήρια βαθµολόγησής του.  

Κάθε δικαιούχος (επιχείρηση) έχει δυνατότητα να υποβάλλει έως και δύο αιτήµατα 
τροποποίησης αυτής της κατηγορίας, µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν. Επίσης η 
µεταφορά δαπανών δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνολικά εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού. Επίσης αύξηση του αρχικά εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού δε 
δύναται να γίνει δεκτό ως αίτηµα.  

Αίτηµα αυτής της µορφής πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείου του 
τεχνικού παραρτήµατος, έστω κι αν είναι ήσσονος σηµασίας. 

Προσοχή: Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου πρέπει να υποβληθεί και να προσκοµιστεί εντύπως πριν την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου.   

 

7.7 Αίτηµα αλλαγής προµηθευτή/ών  χωρίς καµία αλλαγή στο κόστος της δαπάνης 
και στα χαρακτηριστικά της /αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελέτης χωρίς καµία 
αλλαγή στο κόστος της δαπάνης. 
 
• Προσφορά/παραστατικά/δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του αιτήµατος ανάλογα µε το 

περιεχόµενο της τροποποίησης. 
 
Σηµείωση : Σε περίπτωση που η αλλαγή προµηθευτή/συµβούλου εκπόνησης µελέτης 
συνοδεύεται από µεταβολή στο οικονοµικό αντικείµενο ή/και στο 
περιεχόµενο/χαρακτηριστικά της δαπάνης τότε το εν λόγω αίτηµα υποβάλλεται από το 
∆ικαιούχο ως αίτηµα αλλαγής φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (σηµείο 7.6) 
 
Σηµεία Προσοχής:  

• Η καταχώρηση των νέων δαπανών να είναι στη σωστή κατηγορία δαπανών σύµφωνα 
µε τον οδηγό. 

• Εφόσον ένα αίτηµα δεν είναι ορθά συµπληρωµένο (αναλυτική καταχώρηση δαπανών 
και όχι συνολική ανά προσφορά, καταχώρηση ορθών στοιχείων προµηθευτών, 
τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για την τροποποίηση της δαπάνης κλπ), θα απορρίπτεται 
και ο δικαιούχος θα καλείται να το επανυποβάλλει.  

• Όλες οι τροποποιηµένες – νέες δαπάνες θα ελέγχονται για το εύλογο καθώς και την 
σκοπιµότητα τους σε σχέση µε την επιλέξιµη δραστηριότητα της επιχείρησης. 



• Οι τελικά πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορεί να είναι µικρότερες του 70% του 
αρχικά επιλέξιµου προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που οι πιστοποιούµενες δαπάνες 
είναι µικρότερες από το 70% το έργο θα οδηγείται σε απένταξη. 

 
 

8. Έλεγχοι Εγκεκριµένων Έργων 
 

Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους στο 100% των περιπτώσεων και 
δειγµατοληπτικώς επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και µέχρι την 
ηµεροµηνία αποπληρωµής του. 

 

9. Καταβολή ενίσχυσης 
 

Η καταβολής της επιχορήγησης – εκτός της είσπραξης προκαταβολής  για την οποία έχει 
γίνει ήδη αναφορά (βλ. παράγραφο 2 του Οδηγού) γίνεται ως εξής : 

α) Ενδιάµεση Πληρωµή (τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου Π/Υ) 

o Η εν λόγω πληρωµή πραγµατοποιείται στην περίπτωση επιτυχούς Ενδιαµέσου Ελέγχου-
Επαλήθευσης και πιστοποίησης τουλάχιστον του 20% του συνολικού οικονοµικού και 
αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Και εφόσον προσκοµιστούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αφορούν την ΝΘΕ. 

 

β) Ενδιάµεση Πληρωµή (τουλάχιστον 50% του συνολικού εγκεκριµένου Π/Υ) 

o Η εν λόγω πληρωµή πραγµατοποιείται στην περίπτωση επιτυχούς Ενδιαµέσου Ελέγχου-
Επαλήθευσης και πιστοποίησης τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονοµικού και 
αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Εάν δεν έχει προηγηθεί Αίτηµα Ενδιάµεσου 20%, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να έχει προβεί στη πρόσληψη της ΝΘΕ.   

 

γ) Αποπληρωµή 

Η εν λόγω πληρωµή πραγµατοποιείται στην περίπτωση Τελικού Ελέγχου-Επαλήθευσης και 
πιστοποίησης του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου που 
υλοποιήθηκε. Και εφόσον προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά που αφορούν ∆ικαιολογητικά  
νόµιµης  λειτουργίας  (άδεια  λειτουργίας  της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης) πρέπει να προσκοµιστούν µέχρι την 
τελευταία εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης. 
 

Για τη λήψη της δηµόσιας επιχορήγησης ο ∆ικαιούχος προσκοµίζει κάθε φορά τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του οδηγού του 
προγράµµατος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης 
και πληρωµής.  

Ο ΕΦΕΠΑΕ κατά την καταβολή της ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο δύναται, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, να ζητήσει για την παροχή διευκρινήσεων επιπλέον δικαιολογητικά πέρα αυτών 
που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 



Σηµειώνεται ότι ειδικά για τις ενισχύσεις DE-MINIMIS ο ∆ικαιούχος οφείλει, µεταξύ άλλων, 
να επικαιροποιήσει κατά την πρώτη εκταµίευση που θα λάβει 
(προκαταβολή/ενδιάµεση/τελική) την Υπεύθυνη ∆ήλωση DE-MINIMIS  ειδικά για το 
διάστηµα από την υποβολή της Αίτησής του για ένταξη στο Πρόγραµµα µέχρι και την έκδοση 
της παρούσας Απόφασης. Ενδεχόµενη υπέρβαση του ορίου DE-MINIMIS επιφέρει απένταξη 
του συνόλου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Καν. (ΕΚ) 
1998/2006 (Κανόνας DE-MINIMIS). 

 

10. Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου 
 

• Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι : 
 

 Να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και 
την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών ή παροχής 
συγκεκριµένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτηµα λήψης στοιχείων, που 
απαιτούνται από το Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ και το ΕΣΠΑ 
2007-2013, ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξη του δικαιούχου από το 
Πρόγραµµα. 

 
 Με την ολοκλήρωση του έργου & για 3 έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
φυσικού 7 οικονοµικού αντικειµένου, οφείλουν να προχωρήσουν στην ανάρτηση 
αναµνηστικής πινακίδας σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες για την κατασκευή και 
τοποθέτησή της οι οποίες θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους ∆ικαιούχους. Για 
το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις µαζί µε την έκθεση ολοκλήρωσης για την τελική 
επαλήθευσης(πιστοποίησης) του έργου τους θα αποστέλλουν το σχετικό 
φωτογραφικό υλικό από την τοποθέτησή της.  

 
• ∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την 

ΕΥ∆/ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά 
και στοχευµένων επανελέγχων µετά την ολοκλήρωση των έργων.  

 

• Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου έως και την 
ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος πριν την 
απόφαση ένταξης. Εφόσον δηµιουργήσει νέα/εες θέση/εις εργασίας θα πρέπει αυτή να 
υπερβαίνει τα παραπάνω ΕΜΕ τουλάχιστον κατά µία (1) µονάδα επιπρόσθετα από τα 
υφιστάµενα ΕΜΕ κατά το 12µηνο που έχει την υποχρέωση διατήρησής της. 
 

Επισηµάνσεις: 

• Οι εργαζόµενοι που θα προσληφθούν, εκτός της ΝΘΕ, δεν υπολογίζονται στην 
επίτευξη του στόχου διατήρησης της απασχόλησης, διότι αντιστοιχούν 
επιπλέον πρόσθετες θέσεις εργασίας. 

• Μη υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης, ή εκπρόθεσµη υποβολή της, θέτει το 
δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης. 

• Σε µη διατήρησης της ΝΘΕ για 12 συνεχούς µήνες, η επιχείρηση επιστρέφει εντόκως 
την αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία επιβολής 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης, (άρθρα 7 έως 15 της ΥΠΑΣΥ∆). 



• Απαγορεύεται ο εργαζόµενος που προσλαµβάνεται µέσω του προγράµµατος να 
επιδοτείται (είτε ο ίδιος είτε οι εισφορές του) από άλλο πρόγραµµα (πχ ΟΑΕ∆).  

 

11. Χρήσιµες συµβουλές 
 

• ∆ιαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό του Προγράµµατος  την απόφαση ένταξης και 
χρηµατοδότησης και τον Οδηγό υλοποίησης. 
Η προσεκτική µελέτη τους σας βοηθά να γνωρίζετε επακριβώς ποιες είναι οι 
υποχρεώσεις σας. Η επίκληση της άγνοιας, εκ των υστέρων,  δεν εκλαµβάνεται ως 
δικαιολογία. Γενικότερα να έχετε πάντοτε γνώση όλων των εγγράφων που αφορούν 
στην υλοποίηση του έργου σας. 

• Τηρήστε τα χρονοδιαγράµµατα 
Όσο πιο συνεπείς είστε στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων τόσο διευκολύνετε την 
έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης στην επιχείρησή σας. 

• ∆ώστε έµφαση στην έκδοση αδειών 
Πολλές φορές η υλοποίηση του έργου σας καθυστερεί γιατί δεν υπάρχουν έγκαιρα οι 
απαιτούµενες οικοδοµικές άδειες ή οι άδειες λειτουργίας που µπορεί να απαιτεί το 
πρόγραµµα. Προσπαθήστε να τις εξασφαλίσετε έγκαιρα. 

• Προσοχή στα παραστατικά 
Εστιάστε στο σωστό τρόπο έκδοσης και εξόφλησης των παραστατικών του έργου σας. 
Μην παρερµηνεύετε τις σχετικές οδηγίες και τις υποχρεώσεις σας. ∆ώστε προσοχή 
στις περιπτώσεις εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης και σύναψης δανειακής 
σύµβασης µε το αρµόδιο Τραπεζικό Ίδρυµα. Πάντα να ζητείται εξοφλητική απόδειξη 
για όλες τις δαπάνες µας. 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για την υποβολή και το περιεχόµενο των 
παραδοτέων του έργου σας 
Το πρόγραµµα υπαγορεύει πλήρως ποια παραδοτέα (παραστατικά και 
δικαιολογητικά) είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της κάθε ενέργειας του έργου 
σας καθώς και το περιεχόµενό τους. ∆ώστε µεγάλη προσοχή στη λογιστική τήρηση 
των παραστατικών του έργου. 

• Τεκµηριώστε τις τροποποιήσεις 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου επικοινωνείτε πάντοτε 
µε τα στελέχη του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Μην προχωράτε σε 
τροποποιήσεις που δεν έχουν κατ’ αρχή θετική έγκριση και που δεν είναι άριστα 
τεκµηριωµένες.  

• Συνεργαστείτε µε τα στελέχη σας και τους εξωτερικούς σας συνεργάτες 
∆ιατηρήστε συνεχή συνεργασία µε τα στελέχη της επιχείρησής σας, µε τον εξωτερικό 
σύµβουλο που πιθανόν έχετε επιλέξει να σας υποστηρίξει και µε τον λογιστή σας. Η 
µεταξύ σας αγαστή συνεργασία επιλύει προβλήµατα και συµβάλει καθοριστικά στην 
επιτυχή υλοποίηση του έργου σας. 

• Οργανώστε τον φάκελό της αίτησης ελέγχου του έργου σας 
Υποβάλλετε την αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου σας οργανωµένα και µε επιµέλεια. Έτσι κερδίζετε πολύτιµο 
χρόνο για τον έγκαιρο έλεγχο του έργου σας αλλά και την εκταµίευση της 



επιχορήγησης. Έργα που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις στους φακέλους τους 
οδηγούνται σε µεγάλες καθυστερήσεις ή ακόµη και σε απένταξη από το πρόγραµµα. 

• Συνεργαστείτε µε τους αρµόδιους ελεγκτές 
Στον επί τόπου έλεγχο του έργου σας, είναι απαραίτητο να είναι παρόντες ο 
υπεύθυνος έργου της επιχείρησής σας, ο σύµβουλος (εφόσον έχετε επιλέξει) σας και ο 
υπεύθυνος του λογιστηρίου. Συνεργαστείτε αρµονικά µε τους ελεγκτές και µη 
διστάσετε να τους αναφέρετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίσατε ή τις τυχόν 
εσφαλµένες επιλογές σας. 

• Κρατήστε αρχείο 
Φροντίστε να τηρείτε αρχείο µε τα αντίγραφα όλων των εγγράφων και της 
αλληλογραφίας του έργου. Μην καταστρέψετε πρωτότυπα παραστατικά µέχρι την 
ηµεροµηνία που αναφέρει ο οδηγός προγράµµατος. 

•  Ζητήστε τα αποτελέσµατα από τον φορέα διαχείρησης 
Μετά τον έλεγχο του έργου, ζητήστε από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα αποτελέσµατα 
του/των ελέγχου/ελέγχων που έλαβαν χώρα καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα µε τον 
τελικό προϋπολογισµό του έργου που πιστοποιήθηκε καθώς και την αναλογούσα 
δηµόσια χρηµατοδότηση που δικαιούσθε να λάβετε. 

 

12. Επικοινωνία – Πληροφορίες  

 

Η αποστολή των αιτηµάτων τροποποίησης και των αιτηµάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου σας κατόπιν της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους µέσω του ΠΣΚΕ θα γίνεται και σε έντυπη µορφή µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, παραστατικά και παραδοτέα στη διεύθυνση του κάθε εταίρου (παράρτηµα V 
του Οδηγού του Προγράµµατος) στου οποίου τη γεωγραφική ευθύνη ανήκει ο ∆ικαιούχος 
(επιχείρησης).  

Επίσης στους αρµόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ µπορείτε να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε 
απορία, διευκρίνιση, πληροφορία και επισήµανση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου σας. 

 


