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1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σν πξφγξακκα «Δνίζσςζη Μ.Μ.Δ. πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ Μεηαποίηζηρ - 
Σοςπιζμού – Δμποπίος & Τπηπεζιών» απνηειεί κηα επηκέξνπο πξσηνβνπιία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ κέζσ ηεο 
νπνίαο επηδηψθεηαη :  

 ε ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 
ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο, ηνπ Σνπξηζκνχ, ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 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) Πεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν (Π.Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ,  Π.Ε.Π. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΧΝ ΑΙΓΑΙΟΤ, Π.Ε.Π. ΘΕΑΛΙΑ - 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΤ, Π.Ε.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΙΟΝΙΧΝ 
ΝΗΧΝ), εθ ησλ νπνίσλ ηα 22,5 εθ. επξψ εληάζζνληαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4 
«Φεθηαθή χγθιηζε θαη Επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο» ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο 

 Η Δεκφζηα Επηρνξήγεζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ 
ην Δςπυπαφκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ) θαη ην Δθνικό Ππόγπαμμα 
Γημοζίυν Δπενδύζευν.  

 
3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
Σν παξφλ Πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ Εηδηθή Τπεξεζία Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Επηρεηξεκαηηθφηεηα (ΕΤΔ ΕΠΑΕ), ηνλ Ελδηάκεζν 
Φνξέα ηνπ ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  
 
Εηδηθφηεξα, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζπκβάιιεη ζηελ : 
 Εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ (θαζεζηψο 

ελίζρπζεο, πνζνζηά Δεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, επηιέμηκνη ΚΑΔ θηι.).  
 ηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο (πξφεδξνο θαη πιεηνςεθία κειψλ) θαη 

ζπλεπψο : α) ζηελ επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη β) ζηελ επηινγή ησλ 
πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ 

 ηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ έληαμε θαη ζπλεπψο ζηνλ 
έιεγρν επί δεηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ, επηιεμηκφηεηαο επελδπηηθψλ 
κεηαβνιψλ, παξαιαβήο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ θ.η.ι. 

 
4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

Α) ςθιζηάμενερ πολύ μικπέρ, μικπέρ και μεζαίερ επισειπήζειρ : 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 ππιν ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο   
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Β) νέερ - ςπό ζύζηαζη πολύ μικπέρ, μικπέρ και μεζαίερ επισειπήζειρ : 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 ππιν ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, 
ελψ νη ππφ ζχζηαζε ππιν 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.Σ.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). 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΟΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Εληζρχνληαη έξγα επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ : 

 απφ €30.000,00 έυρ €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαποίηζη»,  

 απφ €20.000,00 έυρ €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σοςπιζμόρ» θαη  

 απφ €20.000,00 έυρ €100.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δμπόπιο - Τπηπεζίερ». 

Σν πνζνζηφ Δεκφζηαο Επηρνξήγεζεο ποικίλει ανάλογα με ηο καθεζηώρ και ηον ηόπο 
ςλοποίηζηρ ηηρ επένδςζηρ [Δςπυπαφκοί Κανονιζμοί (ΔΚ) 1998/2006 και (ΔΚ) 800/2008] 
θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 40% με 60%.  

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ε ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πιελ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Καλ. 
(ΕΚ) 800/2008 θαη γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη ηα αθφινπζα :  

Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

Δεκφζηα Επηρνξήγεζε  
(Κνηλνηηθή θαη Εζληθή)  

Ιδησηηθή πκκεηνρή  

γηα κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 

γηα κηθξέο & 
πνιχ κηθξέο  
επηρεηξήζεηο 

γηα κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 

γηα κηθξέο & 
πνιχ κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

Γηα φιεο ηηο επηιέμηκεο 
δαπάλεο  

πιελ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ 

40% 50% 60% 50% 

Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο  

λέσλ & ππφ ζχζηαζε 
επηρεηξήζεσλ 

- 25% 100% 75% 

Η Δεκφζηα Επηρνξήγεζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ 
ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΣΠΑ) θαη ην Εζληθφ Πξφγξακκα Δεκνζίσλ 
Επελδχζεσλ. 

 
 

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 Πεπιθέπειερ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ -  Θπάκηρ,  Κενηπικήρ 
Μακεδονίαρ,  Γςηικήρ Μακεδονίαρ, Θεζζαλίαρ,  Ηπείπος,  Ιονίυν Νήζυν,  Γςηικήρ 
Δλλάδαρ,  Πελοποννήζος, Βοπείος Αιγαίος και Κπήηηρ,  

 ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) (ΕΚ) 
1998/2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο θαη εηδηθφηεξα   ηα άξζξα 2  θαη 3  απηνχ,  γηα ηηο Πεπιθέπειερ ηεπεάρ 
Δλλάδαρ,  Αηηικήρ και Νοηίος Αιγαίος. 
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 επίζεο ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 800/2008 θαη εηδηθφηεξα 
ηνπ άξζξνπ 14 απηνχ,  ζα δηαηεζνχλ εληζρχζεηο γηα ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 
μόνο για ηιρ νέερ-ςπό ζύζηαζη μικπέρ και πολύ μικπέρ επηρεηξήζεηο ζε όλερ ηιρ 
Πεπιθέπειερ ηεο ρψξαο  

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

 

Ιδιωηική ζυμμεηοχή 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα 
θάλεη ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΕΠΑ, φπσο απηψλ ηεο ΕΣΕΑΝ, ηνπ 
Σακείνπ Επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο JEREMIE, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ησλ 
Σξαπεδψλ. 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 ΕΠΑ 
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 

Σν πξφγξακκα θαιχπηεη έλα εςπύηαηο θάζμα επιλέξιμυν δαπανών 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. Κηίπια, εγκαηαζηάζειρ και πεπιβάλλυν σώπορ 60% 80% 60% 

2. Μησανήμαηα – Δξοπλιζμόρ  100% 100% 100% 

3. Μεηαθοπικά Μέζα (επαγγελμαηικήρ σπήζηρ) 15.000 15.000 10.000 

4. 
Δξοπλιζμόρ και εγκαηαζηάζειρ Πποζηαζίαρ 
Πεπιβάλλονηορ και Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ 

100% 100% 100% 

5. Γικαιώμαηα ηεσνογνυζίαρ 20% 20% 20% 

6. 
Πιζηοποίηζη ζςζηημάηυν διαζθάλιζηρ 
ποιόηηηαρ 

6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7. Λογιζμικό 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8. Πποβολή - Πποώθηζη 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9. ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λειηοςπγικέρ δαπάνερ μόνο για ηιρ νέερ- ςπό 
ζύζηαζη μικπέρ και πολύ μικπέρ επισειπήζειρ 
(ποζοζηό σπημαηοδόηηζηρ 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)}.  
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Χο ημεπομηνία έναπξηρ επιλεξιμόηηηαρ δαπαλψλ νξίδεηαη: 
α)  γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ De minimis (1998/2006), η 

ημεπομηνία πποκήπςξηρ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
β) γηα ηηο  δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γενικό Απαλλακηικό Κανονιζμό (800/2008), ε 

ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.  
 
εκεηψλεηαη φηη, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, 
είλαη ππνρξεσηηθέο. Χζηφζν, 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 
δεκαπένηε (15) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηηο Θεκαηηθέο 
Ελφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Σνπξηζκφο» θαη  ηνπο δώδεκα (12) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηε Θεκαηηθή Ελφηεηα «Εκπφξην -Τπεξεζίεο». 
 
 
8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά από ηιρ 25.02.2013 και μέσπι ηιρ 10.05.2013 ζην 
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ ηεο Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  (www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis). Μεηά ηο πέπαρ ηηρ ημεπομηνίαρ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ 
ηυν πποηάζευν δεν γίνεηαι αποδεκηή καμία ςποβολή νέαρ ππόηαζηρ. Οη Πξνηάζεηο 
(Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο) 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.  
εκεηψλεηαη 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) Πποκαηαβολή (δςνηηική) 

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

Β) Δνδιάμεζερ καηαβολέρ 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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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. ην ζηάδην απηφ, 
θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κέρξη θαη ην 80% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

Γ) Αποπληπυμή 

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 ΕΤΔ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, ηνπ ΕΠΑ 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, εβαζηνππφιεσο 113) , ηνπο θαηά ηφπνπο 
εηαίξνπο ηνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr ( γηα 
ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ ηει: 2810 302400 E-mail: info@ank.gr, γηα 

«ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ» θ. Σεξδάθεο ηει.: 2810 302423 E-mail : gterzakis@ank.gr, γηα «ΣΟΤΡΙΜΟ» 

Κα Εθεληάθε ηει.: 2810 302426 E-mail : xaraefendaki@ank.gr, γηα «ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΠΗΡΕΙΕ» 

Κα Γξππάξε ηει.: 2810 302421 E-mail : gripari@ank.gr), ην γξαθείν ελεκέξσζεο ηεο ΕΤΔ 

ΕΠΑΕ ( ηει.: 801 11 36 300, Μεζνγείσλ 56), ηνπο ππεχζπλνπο ελεκέξσζεο θνηλνχ ησλ 
Πεξηθεξεηψλ, πεξηθέξεηαο Κξήηεο: Κα Εηξήλε Νηθνιηδάθε ηει.: 2813 410145 E-mail : 
e.nikolidaki@crete.gov.gr) θαζψο θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηεο 

Παλειιήληαο Σξάπεδαο (αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ζεκείσλ ελεκέξσζεο Κνηλνχ 
κπνξείηε λα δείηε ζην Παξάξηεκα 8 ηνπ ηεχρνπο Πξνθήξπμεο).    
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