
 

 1 

                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΠΠΠΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΟΟΟΓΓΓΗΗΗΓΓΓΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΣΣΣΟΟΟ   

«««ΔΔΔλλλίίίζζζρρρπππζζζεεε   ΜΜΜηηηθθθξξξνννκκκεεεζζζαααίίίσσσλλλ   ΔΔΔπππηηηρρρεεεηηηξξξήήήζζζεεεσσσλλλ   πππνννπππ   δδδξξξαααζζζηηηεεεξξξηηηνννπππνννηηηνννύύύλλληηηαααηηη   ζζζηηηνννππποοο   ηηηνννκκκεεείίίοοο   

ΜΜΜεεεηηηαααπππνννίίίεεεζζζεεεοοο,,,   ΣΣΣνννπππξξξηηηζζζκκκνννύύύ,,,   ΔΔΔκκκπππνννξξξίίίνννπππ   ---   ΤΤΤπππεεεξξξεεεζζζηηηώώώλλλ»»»   

   

 

 
     

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΜΑΡΣΙΟ 2013 
 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ  

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

   
 (Π.Δ.Π. ΑΣΣΙΚΗ,  Π.Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, Π.Δ.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ, Π.Δ.Π. ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ - 

ΗΠΔΙΡΟΤ, Π.Δ.Π. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ - ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ) 



 

 2 

1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Τν πξφγξακκα «Δλίζρπζε Μ.Μ.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο - Σνπξηζκνύ – 
Δκπνξίνπ & Τπεξεζηώλ» απνηειεί κηα επηκέξνπο πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη :  

 ε ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηνκέα ηεο 
Μεηαπνίεζεο, ηνπ Τνπξηζκνχ, ηεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαη ηνπ Εκπνξίνπ ζε ζπλζήθεο χθεζεο.  

 ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, σο βαζηθήο επηινγήο 
γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 
κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 
 

 ε αλάδεημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ «πιενλεθηήκαηνο» ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο κέζσ ζηνρεπκέλσλ 
ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ΜΜΕ, ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο.   

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο Δεκφζηαο Επηρνξήγεζεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 456 εθ. επξψ θαη 
θαηαλέκεηαη ζηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηνπο ζρεηηθνχο Άμνλεο ησλ πέληε (5) Πεξηθεξεηαθώλ 
Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ (Π.Δ.Π. ΑΣΣΙΚΗ,  Π.Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, Π.Δ.Π. ΚΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ, Π.Δ.Π. ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ - ΗΠΔΙΡΟΤ, Π.Δ.Π. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ - 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ). 

 Η Δεκφζηα Επηρνξήγεζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθό 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δζληθό Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ.  

 
3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
Τν παξφλ Πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ Εηδηθή Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Επηρεηξεκαηηθφηεηα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), ηνλ Ελδηάκεζν Φνξέα ηνπ ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) θαη ηηο 
13 Πεξηθέξεηεο ηεο Φψξαο. 

Εηδηθφηεξα, νη Πεξηθέξεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ: 

 Εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ (θαζεζηψο ελίζρπζεο, 
πνζνζηά Δεκφζηαο Φξεκαηνδφηεζεο, επηιέμηκνη ΚΑΔ θηι.),  

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο   

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ έληαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 
 
4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

Α) πθηζηάκελεο πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο : νη επηρεηξήζεηο πνπ, κέρξη ηηο 31.12.2011, 
έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη πνπ ζα 
πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΔ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο   
 
Β) λέεο - ππό ζύζηαζε πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο : νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ. Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζέηνπλ 
ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΔ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ελψ νη ππφ ζχζηαζε πξηλ ηελ πξψηε 
εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. 
Δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή/θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, 
θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζην θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% νη Ο.Τ.Α. θαη φινη νη παξαπάλσ δεκφζηνη θνξείο κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ. 
Δελ έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο 
(franchising). 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΟΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Εληζρχνληαη έξγα επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ : 

 απφ €30.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε»,  

 απφ €20.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπξηζκόο» θαη  

 απφ €20.000,00 έσο €100.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπόξην - Τπεξεζίεο». 

Τν πνζνζηφ Δεκφζηαο Επηρνξήγεζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην θαζεζηώο θαη ηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο [Δπξσπατθνί Καλνληζκνί (ΔΚ) 1998/2006 θαη (ΔΚ) 800/2008] θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 40% κε 
60%. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζνχλ σο εμήο :  

 ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 800/2008 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 13  απηνχ,  
γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -  Θξάθεο,  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο,  Ηπείξνπ,  Ινλίσλ Νήζσλ,  Γπηηθήο Διιάδαο,  Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ 
Αηγαίνπ θαη Κξήηεο,  

 επίζεο ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 800/2008 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 14 
απηνχ,  ζα δηαηεζνχλ εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ κόλν γηα ηηο λέεο-ππό 
ζύζηαζε κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο  

 
Σηνλ πιήξε νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά Δεκφζηαο Επηρνξήγεζεο αλά 
Πεξηθέξεηα θαη είδνο επηρείξεζεο. 

 
 Ποζοζηά Δνίζτσζης – Χρημαηοδοηικό Στήμα  

Τα ποζοζηά ενίζσςζηρ ηων επενδςηικών πποηάζεων για ηην Δςηική Ελλάδα και η ιδιωηική 

ζςμμεηοσή ηος δςνηηικού δικαιούσος ηηρ ενίζσςζηρ για ηο ζύνολο ηων επιλέξιμων δαπανών ηων 
επενδςηικών ζσεδίων ζηο πλαίζιο ηος παπόνηορ Οδηγού Ππογπάμμαηορ, έσοςν ωρ ακολούθωρ:  

Ποσοστά Ενίσχυσης  

Α) Ενίζσςζη (πλην ηων λειηοςπγικών δαπανών) με βάζη ηο άπθπο 13 ηος Καν. (ΕΚ) 800/2008 
Ποζοζηά Δνίζτσζης (πλην ηης ενίζτσζης ηων λειηοσργικών δαπανών)  

Περιθέρειες  Γημόζια Δπιτορήγηζη (Κοινοηική και Δθνική) (%)  Ιδιωηική Σσμμεηοτή  
(%)  

% ενίζτσζης για 
μεζαίες 

επιτειρήζεις  

% ενίζτσζης 
για μικρές και 

πολύ μικρές 
επιτειρήζεις  

% ιδιωηικής 
ζσμμεηοτής για 

μεζαίες 
επιτειρήζεις  

% ιδιωηικής 
ζσμμεηοτής για 

μικρές και πολύ 
μικρές επιτειρήζεις  

Γ. Δλλάδα  50  60  50  40  

 

Β) Ενίζσςζη ηων 
λειηοςπγικών δαπανών μόνο 

νέων και σπό ζύζηαζη 
επιτειρήζεων με βάζη ηο 
άπθπο 14 ηος Καν. (ΕΚ) 

800/2008 Περιθέρειες  

Γημόζια Δπιτορήγηζη (Κοινοηική και Δθνική) 
(%)  

Ιδιωηική Σσμμεηοτή  
(%)  

% 
ενίζτσζης 

για 
μεζαίες 

επιτειρήζ
εις  

% ενίζτσζης 
για μικρές και 
πολύ μικρές 
επιτειρήζεις  

%  
ιδιωηικής 

ζσμμεηοτής 
για μεζαίες 
επιτειρήζεις  

%  
ιδιωηικής ζσμμεηοτής 
για μικρές και πολύ 
μικρές επιτειρήζεις  

Όλες οι Περιθέρειες  -  25  100  75  
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Ιδιωηική ζυμμεηοχή 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΕΣΠΑ, φπσο απηψλ ηεο ΕΤΕΑΝ, ηνπ Τακείνπ Επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο JEREMIE, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ησλ Τξαπεδψλ. Π.ρ.: 
α) παξνρή εγγχεζεο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ γηα ιήςε επελδπηηθνχ δαλείνπ ή ιήςε εγγπεηηθήο επηζηνιήο,  
β) ηελ παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε ρακειφ επηηφθην θαη επλντθνχο φξνπο.  
 
Αλαιπηηθφο Πίλαθαο κε ηα ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΕΣΠΑ πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ 
παξάξηεκα ηνπ πιήξνπο νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 
6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Τν πξφγξακκα θαιχπηεη έλα επξύηαην θάζκα επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο: 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ Ή ΠΟΟ 
ΣΟΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ 
ΔΜΠΟΡΙΟ - 
ΤΠΗΡΔΙΔ 

1. Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρώξνο 60% 80% 60% 

2. Μεραλήκαηα – Δμνπιηζκόο  100% 100% 100% 

3. Μεηαθνξηθά Μέζα (επαγγεικαηηθήο ρξήζεο) 15.000 15.000 10.000 

4. 
Δμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο 
Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο 

100% 100% 100% 

5. Γηθαηώκαηα ηερλνγλσζίαο 20% 20% 20% 

6. 
Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο 

6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7. Λνγηζκηθό 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8. Πξνβνιή - Πξνώζεζε 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο κόλν γηα ηηο λέεο- ππό 
ζύζηαζε κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 
(πνζνζηό ρξεκαηνδόηεζεο 25%) 

40% 40% 40% 

 

Επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο 
δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Τ)}.  

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλψλ νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθό Απαιιαθηηθό 
Καλνληζκό (800/2008), νξίδεηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.  
 
Σεκεηψλεηαη φηη, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, είλαη 
ππνρξεσηηθέο. Ωζηφζν, δελ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζην επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε ίδηα θεθάιαηα.  
Η χπαξμή ηνπο ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ επαιήζεπζε - πηζηνπνίεζε. 
 
7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε (15) κήλεο 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηηο Θεκαηηθέο Ελφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη 
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«Τνπξηζκφο» θαη  ηνπο δώδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηε 
Θεκαηηθή Ελφηεηα «Εκπφξην -Υπεξεζίεο». 
 
 
8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά από ηηο 25.02.2013 θαη κέρξη ηηο 10.05.2013 ζην Πιεξνθνξηαθφ 
Σχζηεκα Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ ηεο Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μεηά ην 
πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία 
ππνβνιή λέαο πξόηαζεο. Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Υπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη 
ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα απφ ηα ζεκεία ππνβνιήο, φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 8 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
Σεκεηψλεηαη φηη ν θπζηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζην ζεκείν πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο. 
 
 
9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 
• Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνλ ΕΦΕΠΑΕ 
• Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ αμηνινγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν αμηνινγεηψλ ηνπ 

ΕΦΕΠΑΕ.  
• Επηθχξσζε  ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 1νπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη 
βαζκνινγίαο ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ νδεγνχ, απφ ηελ Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο θάζε 
Πεξηθέξεηαο. 

• Έθδνζε απφθαζεο έληαμεο 
• Κνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο 
• Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 

 
10. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
  
Α) Πξνθαηαβνιή (δπλεηηθή) 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 100,0% ηεο 
δεκφζηαο επηρνξήγεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 
ΕΦΕΠΑΕ απφ αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. 

Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Αηηήκαηνο Ελδηάκεζεο Επαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο απφ πιεπξάο 
δηθαηνχρνπ (ην αλψηαην κέρξη 2 αηηήκαηα) θαη δηελεξγείηαη  πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 
φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα 
επηρνξήγεζε. Σην ζηάδην απηφ, θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κέρξη θαη ην 80% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο 
επηρνξήγεζεο. 

Γ) Απνπιεξσκή 

Η απνπιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη 
ηελ παξαιαβή ηνπ, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, ε εκεξνκελία νινθιήξσζήο 
ηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ.  

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα κειεηήζνπλ πξνζερηηθά ην πιήξεο ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, ηνπ ΕΣΠΑ www.espa.gr θαη ηνπ ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

Επίζεο, γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ 
ΕΦΕΠΑΕ (ηει.: 210 6985210, Σεβαζηνππφιεσο 113) , ηνπο θαηά ηφπνπο εηαίξνπο ηνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
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θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr), ην γξαθείν ελεκέξσζεο ηεο ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( ηει.: 801 11 36 
300, Μεζνγείσλ 56), ηνπο ππεχζπλνπο ελεκέξσζεο θνηλνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηεο Παλειιήληαο Τξάπεδαο (αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ζεκείσλ 
ελεκέξσζεο Κνηλνχ κπνξείηε λα δείηε ζην Παξάξηεκα 8 ηνπ ηεχρνπο Πξνθήξπμεο), θαζψο θαη ζην Γξαθείν 
Δλεκέξσζεο Κνηλνύ ηνπ Φνξέα καο: Μηραιαθνπνύινπ 58, θηίξην Δπηκειεηεξίνπ Αραΐαο (2νο όξνθνο). 
θ. Mαξία Παληαδάηνπ - Σει. 2610 622711, 622714, 622719. 
e-mail: efd@patrascc.gr.   
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