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ΠΡΟΥΔΓΙΟ - ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ (II)» 

 

Σν Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (II)» 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-

2013» (ΔΠ.ΑΝ.ΗΗ) θαη απνηειεί κέξνο ηεο ζηαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ (ΤΠΑΝΤΠ) πξνο ηελ 

θαηέπζπλζε ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Ζ 

πξσηνβνπιία απηή, ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) γηα ηελ Δμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηνρεχεη:  

 ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πθηζηάκελσλ θπξίσο 

κεηαπνηεηηθψλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, σο βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ελζσκάησζε γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

 ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο επθαηξίαο θαη 

ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο.  

 ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα 

ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ/ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο – εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ 

θαη δεζκψλ ζπλεξγαζίαο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο.  

 

Σα αλσηέξσ απνηεινχλ θαη δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επίηεπμε ησλ 

νπνίσλ ζα εμεηάδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ έθαζηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Οη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εμέηαζεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλαιχνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

παξαγξάθνπο θαη παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο. 

 

Σν πξφγξακκα πξνθεξχζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΔ) απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ», 

ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. 
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2 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γεκφζηα Γαπάλε) αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ (30.000.000,00) επξώ θαη ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ 

ησλ αθφινπζσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ σο εμήο:  

 

1. Πνζφ 7.800.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο 

γηα ηηο νθηώ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν πξφγξακκα 

εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα 

γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 

ΜΜΔ» .  

2. Πνζφ 10.850.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αηηηθήο πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή 

ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006).  

3. Πνζφ 8.000.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Κεληξηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5337/26-10-

2007απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008) 

4. Πνζφ  1.600.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Γπηηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5337 /26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008).  

5. Πνζφ 1.600.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Διιάδαο-Ηπείξνπ (ηεξεά Διιάδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 

5332/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO001). 

6. Πνζφ 150.000,00 € απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Κξήηεο θαη 

Νήζσλ Αηγαίνπ (Νόηην Αηγαίν) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5439/5-11-

2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO002). 

 

Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

Ζ αλσηέξσ αλαθεξφκελε Γεκφζηα Γαπάλε θαηαλέκεηαη νξηδφληηα σο αθνινχζσο :  

 θαηά 60% δει. κέρξη θαη ηα 18.000.000,0 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο,  

 θαηά 30% δει. κέρξη θαη ηα 9.000.000,00€ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, 

κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ πθηζηακέλεο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο  

 θαη 10% δει. κέρξη θαη ηα 3.000.000,00€ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, 

κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ππφ 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο.  
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ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο, ην αδηάζεην πνζφ ζα κεηαθέξεηαη ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο 

ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο. Αλ ππάξμεη αδηάζεην πνζφ απφ δχν θαηεγνξίεο, φιν 

απηφ ην πνζφ ζα θαηαλεκεζεί ζηελ ηξίηε θαηεγνξία.  

Σα αλσηέξσ δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη / αλαθαηαλέκνληαη κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ή Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηελ θαηάηαμε ηνπο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα φπσο αλσηέξσ απνηππψλνληαη.  

ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη γηα θάζε πεξίπησζε ζπκκεηέρνπλ κόλν νη 

πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% (ή ην 55% ζε πεξίπησζε 

ζπλεξγαζηώλ) ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

κελνλσκέλσλ πξνηάζεσλ ή πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηώλ αληίζηνηρα. 

ην πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Γειαδή, ε 

βαζκνινγία βάζεο (50% ή 55% αληίζηνηρα) απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή 

ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε κηαο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.  

Σν πξόγξακκα δελ πξνβιέπεη επηιαρνύζεο πξνηάζεηο.  

 

 

 

3 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – 

Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ» εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ αθφινπζνπ 

ζεζκηθνχ θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ηελ 

ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ ηα επξσπαηθά Σακεία, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

 

 Ν. 3614/2007 (Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για 

ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 – 2013) (ΦΔΚ 267/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  

 Ζ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ΤΠΑΤΓ 

14053/ΔΤ/1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540/Β/2008) φπσο ηζρχεη ,  

 Ο Ν.2438/96 (ΦΔΚ 211/Α),   

 Ο Ν. 2308/95 (ΦΔΚ 114/Α),  

 Σν Π.Γ. 93/97 (ΦΔΚ 92/Α), 

 Σν Π.Γ. 98/1996 (ΦΔΚ 77/Α),  

 Ο Ν.2244/94 (ΦΔΚ 168Α) φπσο ηζρχεη. 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο - Δληζρχζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο (De Minimis aid), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζψο θαη γηα ην 

ζχζηεκα ηνπ ειέγρνπ ζψξεπζεο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 
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 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 

(Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14.  

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) 1080/2006 (Καλνληζκφο γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο , φπσο αληηθαζηζηά ηνλ Καλ. 1783/99), φπσο ηζρχεη. 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8.12.2006 (ΔΔΔΔ L 

317/27.12.2006) “γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ΔΚ 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11.7.2006 πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ 

1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο φπσο ηζρχεη. 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11.7.2006 (ΔΔΔΔ L 

210/31.7.2006) “πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 

πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΚ 1260/1999”, φπσο ηζρχεη. 

 

Δπίζεο ν Οδεγφο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. Σα παξερφκελα απφ ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κε 

επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

2. Σηο απαηηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

πέληε πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΝ ΗΗ & 4 ΠΔΠ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο) πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ην Πξφγξακκα. 

3. Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ 

Παξφληνο, φπσο ηζρχνπλ.   

4. Σελ ππνρξέσζε ηήξεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ απαηηήζεσλ δεκνζηφηεηαο,  

φπσο απνξξένπλ απφ ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 (Άξζξα 5-9).  

5. Σα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1083/2006 ηεο 11εο 

Ηνπιίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ  πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία (ΑκεΑ)1. 

6. Σνλ θαλνλνηζκφ De – Minimis θαη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ζψξεπζεο εληζρχζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο 

ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε (ή ζε ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε), 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα 

(ακέζσο) πξνεγνύκελα δύν (2) νηθνλνκηθά έηε πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

έληαμεο ηεο πξόηαζεο.  Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο (έηνο ππαγσγήο) θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά  έηε. Ο 

έιεγρνο ζψξεπζεο ηνπ θαλνληζκνχ De – Minimis δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο ππαγσγήο αιιά θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε, ν νπνίνο 

εηζεγείηαη ζρεηηθα ζηε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηελ ΓΓΒ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

                                                 
1
 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο από ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Αηόκωλ κε Αλαπεξία «Δ..Α.κε.Α», Δι. Βεληδέινπ 236, Σ.Κ. 16341 Ηιηνύπνιε Αζήλα, Σει. 210 9949837, Φαμ 
2105238967, www.esaea.gr, e-mail: esaea@otenet.gr   
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ηνπ θαλνληζκνχ θαη ησλ ππνρξέσζεσλ ειέγρνπ ζψξεπζεο παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

Δπίζεο, αλαιπηηθφηεξε παξάζεζε ησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ θαλνληζκψλ ζηνλ παξφλ πξφγξακκα 
παξαηίζεηαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ – V, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξφληνο.  

 

 

4 ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα – Δμσζηξέθεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΙΙ» 

πινπνηείηαη απφ ηε Γηεύζπλζε Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Γλζε ΜΜΔ) 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ ΔΠΑΔ 

(ΔΦΔΠΑΔ). Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο 

(ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ.  

 

 

 

5 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο έληαμεο ζην 

πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

α. ΠΡΟΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.  

β. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 

δεκνζηεχεη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  (πξνθήξπμε) γηα ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα.  

γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη 

θπζηθή ππνβνιή θαθέισλ πξνηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ εσο ηελ θαηαιεθηηθή 

πξνζεζκία. Η εκεξνκελία πξνθήξπμεο απνηειεί ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλώλ.  

δ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: θαηά ην ζηάδην απηφ ζα δηελεξγείηαη 

πξψηνλ ν έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο, δηθαηνινγεηηθσλ θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο, δεχηεξνλ ε αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε ησλ επηιέμηκσλ ππνβαιινκέλσλ 

πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

ε. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ.   

ζη. ΈΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ. Ζ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κε θζίλνπζα 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ αλά 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ θαη αθνινχζσο ζα θνηλνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο θαη νη 

Απνθάζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο.  
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6 ΣΤΠΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

6.1 Επιλέξιμερ Επισειπήζειρ 

 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, 
νη νπνίεο θαη’ αξρήλ πξέπεη ηεξνπλ ηηο αθνινπζεο:  

 

1) Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο επηιεμηκόηεηαο:  

 

Ι) Ωο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο:  

Όιεο νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο θαζψο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ιεηηνπξγνχλ 

αδηαιείπησο απφ ηελ 01-01-2012 θαη έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δσδεθάκελε 

πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, σο εκεξνκελία ζχζηαζεο / 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηιέμηκεο επηρείξεζεο/δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ε εκεξνκελία 

έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Έλαξμεο 

Γξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 

ΙΙ) Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο:  

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη:   

1) νη εηαηξηθέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, Ηδησηηθή 

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία),  

2) νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη  

 3) νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,  

πνπ ηεξνύλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο (απινγξαθηθό θαη δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό 

ζύζηεκα αληηζηνίρσο, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα ΚΦΑ),  κε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θαηά πεξίπησζε θαη θαηά 

αλαινγία σο θάησζη νξίδεηαη θσδηθνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ΙΙΙ) Ωο πξνο ηελ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη, είηε κε βάζε ηελ θχξηα, είηε κε βάζε ηε 

δεπηεξεχνπζα ελεξγή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ-

NACE 20082 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI. 

Δπίζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα 

είλαη επηιέμηκεο θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε κε επηιέμηκν ΚΑΓ, 

θαη επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηα. 

                                                 
2 Οι ανωηέπω αναθεπόμενοι Κωδικοί Οικονομικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ (Κ.Α.Δ. , NACE 2008 —αναθεώπηζη 2 όπωρ ιζσύει), 
θα ππέπει να αναγπάθονηαι ζηην άδεια λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ, ηη βεβαίωζη έναπξηρ επιηηδεύμαηορ, ζηα ένηςπα 
θοπολογικήρ δήλωζηρ (Ε3) ή ζε άλλο ζηοισείο ιζοδύναμηρ αποδεικηικήρ αξίαρ. 
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ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο3 ψζηε, πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, λα έρνπλ θάλεη 

έλαξμε ηνπιάρηζηνλ ζε κία εθ ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ηελ θαηεγνξία απηή ζα εκπίπηνπλ σο επηιέμηκεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε 

επηιέμηκν ΚΑΓ, ν νπνίνο φκσο ήηαλ αλελεξγφο ΑΛΛΑ ηεθκεξησκέλα έγηλε έλαξμε 

δξαζηεξηνηήησλ (ελεξγνπνίεζε4)  πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.  

Οη επηιέμηκνη θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ., NACE 2008, αλαζεψξεζε 

2 φπσο ηζρχεη), ζα πξέπεη λα  αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηε 

βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, ζηα έληππα θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ3) ή ζε άιιν 

ζηνηρείν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο5. 

 

2) Δηδηθέο Πξνϋπνζέζεηο Δπηιεμηκόηεηαο:  

 

Α) Μεκνλσκέλεο Πνιύ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ (Παξάξηεκα VI) νη νπνίεο ππνβάιινπλ πξνο 

αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ 

κε ρακειόηεξν πνζνζηό επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 

ηνπ παξφληνο. 

 

Β) Πνιύ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ (βιέπε επηιέμηκνπο θσδηθνχο ζην 

Παξάξηεκα VI), νη νπνίεο: 

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ 

ζρέδην ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δύν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (Α) αλσηέξσ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ 

κεηαπνηεηηθή, κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VI 

ηνπ παξφληνο.  

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο 

ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ κε ρακειόηεξν πνζνζηό επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 ηνπ παξφληνο.   

 

Γ) Μεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ (Παξάξηεκα 

VI), νη νπνίεο:   

ΔΙΣΔ: 

                                                 
3 Ένηςπα Μ3 «Δήλωζη Μεηαβολήρ Επγαζιών» και Μ6 «Δήλωζη Δπαζηηπιοηήηων Επισείπηζηρ», καηαζηαηικό ή/και 
ηποποποίηζη αςηού κοκ. 
4
 Π.σ. έναπξη παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ, πώλήζειρ, άδεια λειηοςπγίαρ κηλ…  

5 Η επηιεμηκόηεηα ηωλ θωδηθώλ Κ.Α.Γ. 2008 δύλαηαη λα πξνθύπηεη θαη κε ηελ δήιωζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ από 
ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κόλν ηελ αληηζηνίρηζε ηωλ παιαηώλ θωδηθώλ δξαζηεξηόηεηαο κε 
ηνπο λένπο (δειαδή από Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρωξίο λα δειώλεηαη ζε απηή θακία άιιε κεηαβνιή ηωλ ζηνηρείωλ 
κεηξώνπ ηνπ ππόρξενπ. 
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 Τπνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΙ 

ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κηθξνκεζαίεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 

ησλ πεξηπηψζεσλ (Α) αλσηέξσ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ 

κεηαπνηεηηθή, κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VI 

ηνπ παξφληνο.  

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο 

ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ κε ρακειόηεξν πνζνζηό επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 ηνπ παξφληνο.   

 

Γ) Οκάδεο Πνιύ Μηθξώλ, Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3)) 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξίπησζεο (Α) νη νπνίεο ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη 

έληαμε εθηόο από ην δηθό ηνπο δηαθξηηό επελδπηηθό ζρέδην ΚΑΙ ζύκθσλν 

ζπλεξγαζίαο θνηλώλ ελεξγεηώλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δελ απνθιείνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή/θαη κεηαηξνπή 

επηρεηξήζεσλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά 

ηελ 01/01/2012. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα 

ηεο επέλδπζεο [θαηαζηαηηθφ επηρείξεζεο, δεκνζίεπζε ΦΔΚ, βεβαίσζε έλαξμεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη βεβαίσζε κεηαβνιψλ (φπνπ πθίζηαηαη) απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ] θαη 

φηη ν λένο θνξέαο πξνήξζε απφ θνξείο πνπ ην αξγόηεξν έσο ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ είραλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Ζ κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή/θαη κεηαηξνπή 

επηρεηξήζεσλ εμεηάδεηαη θαη ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ θαλφλεο ηνπ εηαηξηθνχ 

δηθαίνπ.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη θαηά 

πεξίπησζε λα ζπληξέρνπλ ζσξξεπηηθά θαη αζξνηζηηθά όια ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκόηεηαο ησλ παξαγξάθσλ 6.1, 6.2, θαη 6.3.  

 

 

6.2 πκπιεξσκαηηθέο Πξνϋπνζέζεηο Δπηιεμηκόηεηαο 

 

 Γελ εηλαη επηιεμηκεο νη επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμαηξνύληαη απφ ηνλ 

Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ θαη ηνλ Καλνληζκφ De Minimis (Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη 

ΗΗΗ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 Απνθιείνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, 

ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.  

 Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηδφηεζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαη λα έρεη βηβιία Β’ ή Γ’ 

θαηεγνξίαο.  
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 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising), θαζψο επίζεο 

θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ) θαζψο θαη νη αζηηθέο κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. 

  Κάζε επηρείξεζε δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν πξόηαζε (αλά ΑΦΜ) είηε 

κεκνλσκέλα είηε (δηαηεξψληαο ηελ δηαθξηηφηεηα ηεο) σο εηαίξνο ζε νκαδηθφ 

ζρήκα. ε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε), πεξηζζνηέξσλ 

πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απνξξίπηνληαη όιεο θαη νη θάθεινη 

ηίζεληαη ζην αξρείν.  

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο ζπκθψλσλ ζπλεξγαζίαο (πεξηπηψζεηο (Β), (Γ) (Γ), ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά φια ηα επηκέξνπο δηαθξηηά επελδπηηθά ζρέδηα λα 

ππνβάιινληαη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα θαη ζηνλ ίδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.   

 Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

2 παξ. 2 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο βι. 

Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

 Σα ππνβαιιφκελα Δπελδπηηθά ρέδηα ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / 

ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο (βιέπε Κεθ. 8 ηνπ παξφληνο). 

 Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, 

έρνληαο ζηελ επσλπκία ηνπο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή 

νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο (π.ρ. βεβαίσζε ησλ 

αξκνδίσλ γηα απαιιαγή ή φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθειινο γηα ηελ αλαλέσζε 

ή ηεο έθδνζε λέαο αδείαο).   

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηθξν – κεζαίεο επηρεηξήζεηο, επηιέμηκνη 

ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ νξηζκνχ ΜΜΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 

800/2008 πνπ απαζρνινχλ απφ 0 έσο 250 άηνκα (εθθξαδφκελα ζε Δηήζηεο 

Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ)) θαη ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη 

ηα 50 εθαηνκκχξηα EUR ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 

43 εθαηνκκχξηα EUR (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ΜΜΔ βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ). 

 Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα φξηα ζψξεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ De 

minimis (βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ).    

 

 

6.3 Ππόζθεηερ πποϋποθέζειρ για ηιρ πεπιπηώζειρ ηων ζύμθωνων 

ζςνεπγαζίαρ    

 

 Γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ (Β), (Γ) θαη (Γ) ηεο παξ. (6.1) αλσηέξσ 

ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίνη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα VII ηνπ παξφληνο.  

 ε θάζε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο ησλ πεξηπηώζεσλ (Β) θαη (Γ) βαζηθή 

πξνϋπόζεζε είλαη λα ζπκεηέρεη ζηελ ζπλεξγαζία κηα ηνπιάρηζηνλ 

κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε. 

 Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ φια ζε ζεκεία ππνβνιήο ηεο ηδίαο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη εηαίξνη απφ δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηφηε ζα πξέπεη 

λα πξνεπηιέγεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο (θαη λα αλαθέξεηαη ζην ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο) ζε πνηα πεξηθέξεηα ζα ππνβιεζνχλ φιεο νη πξνηάζεηο (θαη ην 

ζχκθσλν). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ππνβνιή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε έλαλ 

απφ ηνπο επηά (7) εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.  

 

 

7 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ - ΤΦΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ - ΓΗΜΟΙΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΧΝ 

 

 7.1 Πξνϋπνινγηζκόο έξγσλ  

 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ-ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ ΗΗ» 

εληζρχνληαη έξγα χςνπο πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο σο αθνινχζνο:  

 απφ  €20.000,00 έσο €200.000,00 επξώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πος 

ΓΔΝ εμπίπηοςν ζηοςρ κωδικούρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 62, 63 και 70 -  

70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΓ – NACE 2008).  

 απφ  €20.000,00 έσο €100.000,00 επξώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ 

πος εμπίπηοςν ζηοςρ κωδικούρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 62, 63 και 70 -  

70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΓ – NACE 2008) 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ 

ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο (1) δσδεθάκελεο 

πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην 

παξφλ Πξφγξακκα.  Ζ πξνυπφζεζε ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ ηζρχεη γηα ηηο πξνηάζεηο 

πνπ ππνβάιινληαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, είηε ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαζίαο είηε 

κεκνλσκέλα.  

 

 

7.2  Ύςνο Γεκόζηαο Γαπάλεο - Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε  

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ζχλαςε ή κε ζπλεξγαζηψλ θαη δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

1) Γηα κεκνλσκέλα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ηεο πεξίπησζεο (Α)  ηνπ Κεθ. 6 θαη γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ:  

 45% ηνπ επηιέμηκνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

2) Γηα ηελ πεξίπησζε κεκνλνκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ επηιέμηκσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο (πεξηπηψζεηο (Β) θαη (Γ)) ηνπ Κεθ. 6:  

 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηελ 

πεξίπησζε ηηο εκπνξηθέο ΜΜΔ,  

 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  
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3) Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα πιαίζηα ζύλαςεο 

ζπλεξγαζηώλ είηε κε επηιέμηκεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο είηε κε άιιεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (πεξηπηψζεηο (Β) θαη (Γ) ηνπ Κεθ. 6): 

 55% ηνπ επηιέμηκνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

4) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο  - ζπλεξγαζίεο ηεο  

     πεξίπησζεο (Γ) ηνπ Κεθ. 6:  

 45% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο  θαη,  

 55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ  

ΜΜΔ.  

 

Σα αλσηέξσ ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΓΕΘΟ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

 ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 

ΜΕΓΕΘΟ 
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

Σωλ θιάδωλ 
Μεηαπνίεζεο, Δπηιέμηκωλ 
Τπεξεζηώλ, Καηαζθεπώλ  

Σωλ επηιεγκέλωλ 
θιάδωλ ηνπ 
Δκπνξίνπ 

πλεξγαζίεο κηθξνκεζαίωλ 
επηρεηξήζεωλ ηωλ θιάδωλ 

Μεηαπνίεζεο, 
Καηαζθεπώλ, επηιέμηκωλ 

Τπεξεζηώλ 
(ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) 

πλεξγαζίεο κε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ηωλ θιάδωλ ηνπ 
Δκπνξίνπ ή κε Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 

Γύν (2) κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηωλ θιάδωλ 
Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπώλ, Δπηιέμηκωλ Τπεξεζηώλ καδί κε:  

 Δίηε  κία (1) κηθξνκεζαία επηιέμηκνπ θιάδνπ ηνπ 
Δκπνξίνπ 

 Δηηε κία (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ Μεγάιε επηρείξεζε   
 

Πνιύ κηθξή, κηθξή 
θαη κεζαία (<250 

άηνκα) 
45% 35% 55% 55% 

Μεγάιε (≥250 
άηνκα) 

30% - - 45% 

 

Σν ππφινηπν πνζφ, πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη Ιδησηηθή πκκεηνρή ηνπ έξγνπ:  

 

Ιδησηηθή πκκεηνρή  

 Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο (επηρείξεζε) 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ.  

 Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο 

ελίζρπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηδίνπο πφξνπο (Ηδία πκκεηνρή) ή/θαη δάλεην 

(Σξαπεδηθφ Γαλεηζκφ).  

 Σν δάλεην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ, φπσο 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.  

 Ο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο δελ είλαη ππνρξεσηηθόο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε 

δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 

απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ 

αλσηέξνπ δαλείνπ λα γίλεηαη θαη κέζσ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθόζνλ ππάξρεη 

μερσξηζηή πξάμε ζηνλ ελ ιόγσ ινγαξηαζκό, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη 

ην δάλεην πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ 
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φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σν επελδπηηθφ δάλεην κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη ζε 

ζπλάιιαγκα. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο πξάμεηο εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη 

ρψξα κέζσ αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ.  

 Ζ δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Καη' εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο) ζε ηξάπεδα γηα ηελ παξνρή 

βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ 

Σξάπεδα κε ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκήκα 

ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν επελδπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηε ζχκβαζε εθρψξεζεο κε ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηνλ 

αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  Γηα ην παξφλ πξφγξακκα Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη 

πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη δαπάλεο ηφθσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ινηπψλ εμφδσλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ.  

  Οη  επηρεηξήζεηο  πνπ  ζα  ζπκκεηέρνπλ  ζην  Πξφγξακκα  κπνξνχλ  λα  

θάλνπλ ρξήζε  ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  εξγαιείσλ  ηνπ  ΔΠΑ  φπσο  απηψλ  ηεο 

ΔΣΔΑΝ,  ηνπ  Σακείνπ  Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη  ηνπ  πξνγξάκκαην JEREMI ή ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ησλ 

Σξαπεδψλ. πλνπηηθφο Πίλαθαο κε  ηα  ελδεηθηηθά  πξνγξάκκαηα  ρξεκαην - 

νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ  ηνπ  ΔΠΑ  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  Παξάξηεκα VIII.  

 εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην εκπεξηέρεη ζηνηρεία 

ελίζρπζεο, απηή ζα ζπλππνινγηζζεί θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ηειηθήο δόζεο ηεο 

Γεκόζηαο Γαπάλεο ψζηε ε ζπλνιηθά θαηαβιεζείζα ελίζρπζε λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηηο δηαηάμεηο πεξί ζψξεπζεο ηνπ Καλνληζκνχ 1998/2006.  

 

 

 7.3  ηόρνη Έξγσλ   

Με ηελ νινθιήξσζε ην έθαζην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηά ιεηηνπξγηθφ θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ.  πγθεθξηκέλα, κε 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή ην αξγφηεξν ηξείο (3) κήλεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη, 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη λα 

επηδεηθλχεη έλα απφ ηα αθφινπζα:  

 δειηία παξαγγειίαο, ηηκνιφγηα ή/θαη ζπκβφιαηα / ζχκθσλα / πξνζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο κε εκπνξηθνχο θαη ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο  
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 εκπνξηθέο δεζκεχζεηο, Β-to-B ζπλεξγαζίεο θαη ζπλέξγηεο, ηεθκεξίσζε παξνπζίαο 

ζε λέεο αγνξέο 

 αχμεζε ηδίξνπ απφ πξνεξρφκελνπ απφ πσιήζεηο ζε λέεο αγνξέο ή απφ λέα 

πξντφληα.  

Σα αλσηέξσ ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα Κεθ. 13   

θαη ην Παξάξηεκα … ηνπ παξφληνο.   

Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη 

έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ.  

ε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ή αδπλακίαο αμηνιφγεζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

επελδπηή, ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 10% (βι. θαη Κεθ 13).   

 

 

8 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ - ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

8.1 Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο θαη Γαπάλεο  

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / 

ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο θαη πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

θαησηέξσ γεληθέο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ:  

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο – Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 

 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη 

ζπζθεπαζίαο. 

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξέο – ζηφρνπο. 

 Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο.  

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν.     

 Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Λνηπέο Δλέξγεηεο (κφλν γηα ΜΜΔ) 

 

ην Παξάξηεκα ΙΥ αλαιχνληαη πεξεηαίξσ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο θαζψο θαη νη 

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ, ηα επηιέμηκα θφζηε, νη 

επηκέξνπο πεξηνξηζκνί θαη ηα ελδεηθηηθά παξαδνηέα αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο θαη 

δαπάλεο.   

Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζύλαςεο ζπλεξγαζηώλ, γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ παξφληνο νδεγνχ, απφ ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο / πεδία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε 

ζπλεξγαζία, εμαηξνύληαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο θαηεγνξίεο γηα   

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό,  πιεξνθνξηθή θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.   

 

 

8.2  ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΧΝ.   

 

Γηα θάζε δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, νη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα 

Καλνληζκφ αξ.1998/2006 De Minimis aid ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθέξνληαη ζε πάγηα θαη 

άπια ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη άιισλ 
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ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,  νη νπνίεο εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θεθάιαην.   

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έλαξμε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ (δειαδή 

αλάιεςε λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειίεο κε πξνθαηαβνιή, έθδνζε ηηκνινγίσλ, 

δειηίσλ απνζηνιήο, ζπκβάζεηο, πιεξσκέο θηι) ΓΔΝ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ 

εκεξνκελία απηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε όιεο νη δαπάλεο, δεζκεύζεηο θηι πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία ζα απνξξίπηνληαη. 

 Καη’ εμαίξεζε, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, γηα ηηο δαπάλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία «Λεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο / δαπάλεο» σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα.  

 

O αθφινπζνο Πίλαθαο (2) παξνπζηάδεη ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ ελίζρπζεο αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο γηα θάζε δηαθξηηφ Δπελδπηηθφ ρέδην:  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 :  Μέγηζην Γπλαηφ Πνζνζηφ Δλίζρπζεο Αλά Καηεγνξία Γαπάλεο 

Α/Α Κατηγοπία Ενέπγειαρ (Δαπάνηρ) 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 

πποϋπολογισμό τος έπγος 

1. Μεραλνινγηθφο & Eξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο – 

Δηδηθέο Eγθαηαζηάζεηο 
  50%   

2. Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ     30 %   

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο 

πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο / Πηζηνπνίεζε 

Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ  

70%   

4. Δλέξγεηεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο ζε αγνξέο – 

ζηφρνπο 
60%   

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

30 % θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

40.000,0€ 

6. Πξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο 

50%   

7. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ 
20%   

8.  Λνηπέο Γαπάλεο (για ΜΜΕ μόνο)  10%   

 

ΠΡΟΟΥΗ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο 

πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:  

{(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Υ) 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ πνζνζηά, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα (2),  είλαη ηα 

κέγηζηα επηιέμηκα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο.  Σα πνζνζηά απηά, ηζρχνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ δηακφξθσζε, 

ππνβνιή θαη έγθξηζε αηηεκάησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην ηειηθά εγθεθξηκέλν πνζφ. ε θάζε πεξίπησζε ν ηειηθφο 
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πξνυπνινγηζκφο νινθιήξσζεο έξγνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 

ειάρηζην φξην πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζέηεη ν παξψλ Οδεγφο.  

Ο εθηειέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε θαηεγνξία δαπάλεο κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν (επηδνηνχκελν πξνυπνινγηζκφ), κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ηπρφλ ππεξβάιινλ πνζφ ζα θαιπθζεί κε ίδηα θεθάιαηα.   

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ελφηεηα θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ Φπζηθνχ 

θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ, αιιά δελ ζα εγθξίλεηαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 

κεγαιχηεξν απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ν Οδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

ην Παξάξηεκα IX αλαιχνληαη νη επηηξεπφκελεο δαπάλεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία, ηα 

επηιέμηκα θφζηε γη απηέο θαζψο θαη νη επηκέξνπο φξνη θαη πεξηνξηζκνί.  

 

Δλδεηθηηθή θαηάζηαζε απφ παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα πνπ ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ 

έξγνπ, πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

 

 

8.3 Δμόθιεζε Γαπαλώλ  

 

Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 

58/Α/23.04.2010) θαη κπνξεί λα γίλεη κφλν : 

Α) Γηα Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη 

αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ 

(κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη 

κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη.  

ΔΗΣΔ :  

Β) Γηα Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη 

αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) 

επξψ (κε ΦΠΑ), κπνξνχλ πέξαλ ησλ σο άλσ επηιέμηκσλ ηξφπσλ, λα εμνθινχληαη 

απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη κε κεηξεηά. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

Οη απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο θαζψο θαη εμηεδηθεπκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΥΙ.  

 

 

9 ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΧΝ 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη απζηεξά ζε 15 - 

δεθαπέληε κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο 

επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα ηξίκελεο (3) παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί 

πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ έξγνπ.  
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10 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

 

Ζ επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο» (βιέπε Παξάξηεκα 

XIV), ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή δηα κέζνπ ηνπ  
δηθηπαθνχ ηφπνπ www.ependyseis.gr.  

Πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηνπο 

ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιάβεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη νδεγίεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηνπ. 

ε ηπρφλ δηαθνξέο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο θαη ηεο έληππεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ππεξηζρύεη ην πεξηερφκελν ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Σα Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ (www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr),  

 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr) 

 ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr),   

 ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), 

 ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Οδεγνχ). 

Ωο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 14:00 κκ ψξα ηεο  

εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζψξεπζε αηηεκάησλ / ππνβνιψλ), ε πξνζεζκία 

απηή δχλαηαη λα παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 20:00 κκ ψξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ, δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ.  

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζα είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη απνζηαιεί εκπξφζεζκα ζηνπο ηφπνπο ππνβνιήο ν 

θπζηθφο θάθεινο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

Ο θπζηθόο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζην ζεκείν ην νπνίν ν επελδπηήο δειώλεη 

ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνβνιή.  

Σα επελδπηηθά ζρέδηα (θάθεινη ππνςεθηφηεηαο) 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 έλαλ από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε ηνλ ηόπν 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.efepae.gr/
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πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ πεξηθεξεηαθή αξκνδηόηεηά ηνπ 

θαζέλα θαζώο θαη ζηα ζπλεξγαδόκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη 

Αλαπηπμηαθνύο Φνξείο (Βιέπε Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Οδεγνχ). 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηνλ πεξηθεξεηαθά αξκφδην 

εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (ή ζηα αληίζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ην 

αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο είλαη αξγίεο, ην δηθαίσκα ππνβνιήο 

παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα.  

Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε θαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Κεθ 11 θαη ζηα Παξαξηήκαηα  ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΥΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ.  

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξέπεη: 

 Ζ ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 

 Να έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή/απνζηνιή ηνπ Φαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, 

κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρείξσο, απηά ζα πξσηνθνιινχληαη 

θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο, σο εηζεξρφκελα έγγξαθα ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ησλ 

θαηά ηφπνπο εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο απηψλ ζεσξείηαη 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ-ζπζηεκέλε απνζηνιή) ή 

ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη επδηάθξηηε. Ζ απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο 

ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Αληίζηνηρα, νη Πξνηάζεηο πνπ 

ζα απνζηαινχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ 

αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε ζρεηηθή επηζηνιή απφ 

ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θαη απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ν 

θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε: 

ΦΑΚΔΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» 

 Δπσλπκία Δπηρείξεζεο «……………………………………………………………» 

ΑΦΜ  «.......................................................................................................................» 

Κσδηθόο Πξόηαζεο(1) : «………………..…….» 

Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο «……………………………………..» 

Κσδηθόο (ΚΑΓ) επηιέμηκεο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο «……………………….» 

πλεξγαζίεο : Ναη / ΟΥΙ «……………………….» 

(1) Είναι ο κωδικός ποσ θα παρατθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή τοσ Εντύποσ Υποβολής. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαη θπζηθήο ππνβνιήο θαθέισλ, αξρίδεη άκεζα 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιείςεσλ, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη 
ειεθηξνληθά απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνίνη νθείινπλ εληφο 7 (επηά) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο λα πξνζθνκίζνπλ είηε απηνπξνζψπσο, είηε 
ηαρπδξνκηθά (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

Όηαλ νη ειιείςεηο απηέο αθνξνχλ δθαηνινγεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ππ. Αξ. Α/Α (1, 

2, 3, 4, 11 θαη 12) ηνπ Κεθαιάηνπ 11 θαησηέξσ, ηφηε ε πξφηαζε ζα ηίζεηαη απηφκαηα 

ζην αξρείν θαη δελ ζα αμηνινγείηαη.   

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθείιεη λα νινθιεξσζεί εληφο (20) είθνζη  

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαθέισλ.  

 

 

 

11 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 

Α/Α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1 Έληππν ππνβνιήο – αίηεζε ζπκκεηνρήο (επελδπηηθφ ζρέδην) κε ππνγξαθή απφ ηνλ 

Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη ζθξαγίδα απηήο. 

2 Ηζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε), 2010, 2011, 2012 

(νηθνλνκηθά έηε, 2011, 2012, 2013) γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θιείζεη ηξηεηία. Γηα απηέο 

πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ή έλα πιήξεο έηνο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη 

αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ζπλίζηαηαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα 

θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν 

θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.  

3 Φνξνινγηθέο δειψζεηο θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο Δ3, Δ5 (αλάινγα κε ηε κνξθή 

ηεο επηρείξεζεο), γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2010, 2011, 2012  (νηθνλνκηθά έηε, 

2011, 2012, 2013). Γηα απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία ή έλα πιήξεο έηνο ε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα. ε πεξηπηψζεηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο 

ζπλίζηαηαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά έηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.  

4 Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα ηεο Δπηρείξεζεο:  

1. Έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε αληίγξαθα ζθξαγηζκέλα κε ηε ζθξαγίδα 

ηεο Δπηρείξεζεο.  

2. Αληίγξαθν ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ επηρείξεζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα ηηο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε βηβιία Β’ θαη Γ’ θαηεγνξίαο βεβαίσζε έλαξμεο 

επηηεδεχκαηνο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο).  

3. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο / εξγαζηψλ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αξκφδην 

επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη). 

4. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έιαβαλ ρψξα ελέξγεηεο φπσο: 

κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, απνξξφθεζε, κεηαβίβαζε επηρείξεζεο, ηφηε θαηαηίζεηαη 

επηπιένλ θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα ηεο 

επέλδπζεο.  

5 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Δθθαζαξηζηηθέο ΦΠΑ γηα ηα 

εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2010, 2011, 2012 (νηθνλνκηθά έηε 2011, 2012, 2013) ή 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή γηα δηεηία ή έλα έηνο ιεηηνπξγίαο.  

6 Θεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα Έληππα Δ7. Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ 

ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο 

(Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κία 
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θνξά ην ρξφλν, θαζψο θαη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηα 

εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2010, 2011, 2012 ή αληίζηνηρε πξνζαξκνγή γηα δηεηία ή έλα 

έηνο ιεηηνπξγίαο. 

7 Όπνπ απαηηείηαη: Γήισζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη κφλν ηελ αληηζηνίρηζε ησλ παιαηψλ θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο 

λένπο (δειαδή απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρσξίο λα δειψλεηαη ζε απηή θακία άιιε 

κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ.  

8 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ελ ηζρχ ή λφκηκε απαιιαγή εμ’ απηήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ρξνληθά, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ 

ηελ αξκφδηα  ππεξεζία φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

αλαλέσζή ηεο.  

9 ηνηρεία ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 

εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ/ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ, δήισζε ζπκκεηνρήο ζην 

εηαηξηθφ ζρήκα θαη ζπκθσλίαο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο. 

10 Πξνζθνξέο / Πξνηηκνιφγηα, θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο θηι, γηα φιεο ηηο δαπάλεο  

κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή δαπαλψλ αλά είδνο θαη αλαγσγή θφζηνπο αλά κνλάδα 

κεηξήζεσο, φπνπ απαηηείηαη. Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί εληφο 

ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. πληζηάηαη νη πξνζθνξέο λα 

είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε αχμνληα αξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επθνιία 

ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο γηα ην ζρεηηθφ πεδίν 

αλάιπζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

11 Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ De Minimis θαη εηδηθφ Έληππν δήισζεο 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ  ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επηρείξεζεο σο Μηθξή ή 

πνιχ Μηθξή βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηεο ΔΔ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλν εηδηθφ 

έληππν – ππεχζπλε δήισζε ειέγρνπ αλεμάξηεηεο / ζπλδεδεκέλεο / ζπλεξγαδφκελεο 

επηρείξεζεο) θαζψο θαη παξνρή εηδηθψλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ ζψξεπζεο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ - (Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 ησλ επηδνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην 

παξειζφλ ε επηρείξεζε - βιέπε αλαιπηηθά Παξάξηεκα ΥΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ).  

12 Κσδηθνπνηεκέλεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ην Ν.1599/86 κε ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο πνπ αθνξά 
ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δ.Δ (βιέπε αλαιπηηθά 
Παξάξηεκα ΗΗ & ΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ.) 

 Τπεχζπλε Γήισζε Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο πνπ αθνξά 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (βιέπε αλαιπηηθά 

Παξάξηεκα ΥΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ.)  

13 Σεθκεξίσζε Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο) (ζε θσηναληίγξαθα). Γηα 

ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηήο κπνξεί, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία, ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», 

ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα 

14 Τπνρξεσηηθή ππνβνιή ζχληνκνπ θαη πεξηεθηηθνχ εληχπνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
(Business Plan) ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην επελδπηηθφ ζρέδην.   
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη απνιχησο αλαγθαία (κε ζπλζήθε απνθιεηζκνχ) ε 
παξάζεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε: α) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο / 
ππεξεζίαο πξνο δηεζλή δηάζεζε, β) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 
ηνπ πξντφληνο ή / θαη παξνρήο / δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο, θαη γ) ησλ βαζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, παξακέηξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ. Ζ παξάζεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ζε κέγεζνο ηηο 1.500 – 2.000 ιέμεηο θαη 
δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά / απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δλδεηθηηθά 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη:  

1. χληνκε παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο / πλεξγαδφκελνπ ζρήκαηνο, 
2. Αλαγλψξηζε / παξάζεζε θηλήηξσλ, 
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3. Δπηινγή Καηεπζχλζεσλ (ηη επηδηψθεηαη) 
4. Αλάδεημε ελ δπλάκεη πειαηψλ θαη εκπιεθνκέλσλ 
5. Αλάδεημε αγνξψλ θαη ζηφρσλ 
6. Καηαγξαθή ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο / πιεξσκψλ θαη δηάζεζεο  
7. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο.  

15 Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ: Γηα θάζε εηαίξν φια ηα αλσηέξσ (αθνχ θάζε 
εηαίξνο ζα έρεη απηνηειέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη απηνηειή έληαμε) ΚΑΗ Αλαιπηηθφ 
ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν θάλνπλ κλεία θαη αλαθνξά θαη ππνβάινπλ φινη νη 
εηαίξνη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα θαη πξνβιεπφκελα 
ζην θεθ. 6 ηνπ παξφληνο.  

16 ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδεδεκέλσλ ή/θαη ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα ηνλ 
νξηζκφ ησλ ΜΜΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο 
Απγνχζηνπ 2008 ζα πξνζθνκίδνληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (Δ3, Δ5, Δ7, ηζνινγηζκνί) 
θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή/ κεηνρηθή 
ζχλζεζε, λφκηκε εθπξνζψπεζε θαη δηαρείξηζε, γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
είλαη ζπλεξγαδφκελεο ή/θαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιιε ην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην-πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ πξφγξακκα καδί κε ηε 
ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 800/2008 ηεο 
Δ.Δ.(βι.α/α 12)  

 

 

Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, επηζεκαίλεηαη όηη : 

 Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο κε 

αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ/ινγηζκηθψλ 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά prospectus.  

 Οη πξνζθνξέο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ ζα απνθηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαιπηηθέο. 

 Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 

ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ) απφ ζπκβνχινπο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνπλ: αλάιπζε θφζηνπο, κεζνδνινγία, ζθνπφ θαη 

ηεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο κειέηεο, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη πεδίσλ πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε, είδνο έξεπλαο (πξσηνγελή ή/θαη 

δεπηεξνγελή) θαη επηζηεκνληθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ απφθηεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιήξε 

κεζνδνινγία, αλάιπζε θφζηνπο θαη ζρεηηθά πεξηερφκελα ηεο κειέηεο θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ / πηζηνπνίεζεο. 

 Οη πξνζθνξέο απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο σο πξνο ην ζχζηεκα θαη ην ζήκα ζπκκφξθσζεο πνπ ζα 

πηζηνπνηεζεί θαη σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη λα είλαη 

απνδεδεηγκέλα απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο. 

 ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ/ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ, δήισζε ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη 

ζπκθσλίαο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο (δηθαηνινγεηηθά – 

ζεκείν (13)), ν επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη πξόζζεηα 
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ζηνηρεία, ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

o Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO, EMAS 

(εθφζνλ ππάξρεη) 

o Οξγαλφγξακκα επηρείξεζεο 

o Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε) ησλ κεηφρσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Γίλνληαη 

δεθηά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ 

ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρία ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο 

– θαηάξηηζεο (ζχκθσλα κε ηε δηεπθξηληζηηθή νδεγία 5881/ΔΤ1565/03-

02-2010 ηνπ ΤΠΟΗΑΝ) ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία ή / θαη 

ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.  

o Απφθηεζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Καηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 

o Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

o Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη prospectus ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 

 

Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα:   

εκείσζε 1: ηε πεξίπησζε πνπ απφ ην δηθαηνινγεηηθφ (12) πξνθχπηεη φηη ε 

επηρείξεζε αλήθεη ζε νηθηζκφ ΟΠΑΑΥ, ηφηε ε εμέηαζε ζα πξνρσξά ζην θιαδηθφ 

θξηηήξην θαη ζην θξηηήξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (βιέπε Παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ). 

εκείσζε 2 : Ζ πιεξφηεηά ηνπ θαθέινπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θξίζηκν ζηνηρείν 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. Ζ κε ππνβνιή 

αλαιπηηθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

επηζεκάλζεηο ή ε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο 

ζρεηηθήο δαπάλεο ή θαη νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο. 

εκείσζε 3:  ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΓ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

 

Σππνπνηεκέλν Τπφδεηγκα ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

παξαηίζεληαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΥΗΗΗ ηνπ παξφληνο.  
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12    ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ε θιήξσζε – αλάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα αμηνιφγεζε ζα δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. Ζ ΓΓΒ έρεη ηελ 

επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαζψο 

θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ή αλάθιεζεο απηήο. 

 

 

12.1   Αξιολογηηέρ - Μηηπώο -Επόπηερ Αξιολόγηζηρ  

 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο, νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη θαηφπηλ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ  κεηξψνπ 

αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, πνπ δηαηεξεί γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ θαη έρνπλ εκπεηξία 

ζρεηηθή κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο.  

Σν κεηξψν κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ή λα επηθαηξνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ – ΔΠΑΔ. Πξνβιέπεηαη 

δηαδηθαζία / ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αμηνινγεηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ζχζηεκα επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε νξζήο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηνπο αμηνινγεηέο έξγνπ.   

Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ΔΦΔΑΠΔ λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε φηη 

ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο.  

Ζ δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη θαη Δπφπηεο Αμηνιφγεζεο κε αληηθείκελν ηελ 

νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή/θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, 

Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

12.2   Έλεγσορ ηςπικών πποϋποθέζεων ζςμμεηοσήρ 

 

Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο (π.ρ. γηα ηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ, 

ηεο κε πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο θιπ) δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. ε 

πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ δελ 

πξνρσξεί  ζε πεξαηηέξσ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ηίζεηαη ζην αξρείν.  

 

12.3   Έλεγσορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ 

 

Ο έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, πξηλ 

ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

Αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά (κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν) ή κε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο ζε αξηζκφ θιήζεο πνπ ζα δειψζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί εληφο επηά (7) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, έσο ηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, νπνηαδήπνηε έιιεηςε 
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δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη σο νπζηψδεο, κε 

ζπλέπεηα ηε κε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη ηε δηαβίβαζε ηεο 

πξφηαζεο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε εηζήγεζε απέληαμεο. 

 

 

12.4   Επιηποπή Αξιολόγηζηρ   

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγείηαη 5κειήο 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κε 

ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ.  

Σα ηξία (3) απφ ηα (5) κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο 

ΜΜΔ ηεο ΓΓΒ θαη είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηεο ΓΓΒ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ. Σα ππφινηπα δχν (2) κέιε  

ηεο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.  

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ), 

θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ πλδέζκσλ Δμαγσγέσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαη  

επηπξφζζεηεο γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Μεξηκλά, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο. 

 Δπηθπξψλεη  ηνλ θαηάινγν ησλ  πξνηάζεσλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ην 1ν 

ζηάδην ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Γλσκνδνηεί επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κεηά ην ζηάδην 

ηεο αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα απφξξηςεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο. 

 Λακβάλεη γλψζε θαη επηθπξψλεη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ.   

 Γηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη 

ακθηζβεηήζεηο.  

 Οξηζηηθνπνηεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη βαζκνινγίαο 

ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νδεγφ (παξ. 12.5).  

Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πξφηαζεο θαη 

λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη φηαλ 

παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα 
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ςήθνπ εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθά έλα κέινο πξνεξρφκελν απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θαη έλα απφ 

ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.   

 

 

12.5 Διαδικαζία αξιολόγηζηρ και βαθμολόγηζηρ  ηων πποηάζεων 

 

Α) Αμηνινγεηέο 

 

Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη από δύν δηαθνξεηηθνύο αμηνινγεηέο, 

ζηνπο νπνίνπο ε αμηνιφγεζε αλαηίζεηαη ππνρξεσηηθά κε θιήξσζε ε νπνία γίλεηαη κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 Σα Δ/ πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηψλ ζα θιεξψλνληαη / 

αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο αμηνινγεηέο.  

 Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ. 

 Κάζε θιήξσζε γηα ρξέσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηή, ιακβάλεη ρψξα απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. Καλέλα 

εκπιεθφκελν κέξνο δε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ 

απφ 25% ηνπ άξηζηα, ε πξφηαζε αλαηίζεηαη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ζε 

ηξίην αμηνινγεηή, θαη σο επηθξαηνχζεο πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε αμηνινγήζεηο 

ζεσξνχληαη εθείλεο φπνπ νη βαζκνινγίεο εκθαλίδνπλ ηελ κηθξφηεξε κεηαμχ ηνπο 

απφθιηζε. 

 Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα επνπηεχεηαη απφ αξκφδηνπο 

επφπηεο.  

 Απφ ηε ζηηγκή ηεο ρξέσζεο κηαο πξφηαζεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη επηηξεπηή ε έμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, ε 

ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ηνπ αμηνινγεηή κε άιια 

πξφζσπα. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε αλαδξνκνινγείηαη πξνο λέα ρξέσζε. 

  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο 

φιεο νη πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 12.4 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

 

Β) Δηζεγεηέο  

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εηζάγεηαη θαηάζηαζε κε φιεο ηηο αμηνινγεζείζεο 

πξνηάζεηο. Οη εηζεγεηέο είλαη θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα (εηζεγεηέο), νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ / ηεο ππαιιήινπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ. Κάζε 

εηζήγεζε, γηα θάζε πξφηαζε, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη:  

1. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξφηαζεο. 

2. Σν βαζκφ πνπ έβαιε ζηελ πξφηαζε ν θάζε αμηνινγεηήο 

3. Σν Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ.  

4. Σνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ απφ θάζε αμηνινγεηή θαη ηελ αλαινγνχζα 

δεκφζηα επηρνξήγεζε. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ εηζεγεηή ζρεηηθή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπ ζε 

ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ αλά ηκήκα ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο, σο εμήο: 

 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο 2 επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο 

πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 25% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ κέζν 

φξν ησλ πξνηεηλφκελσλ 2 πξνυπνινγηζκψλ . 

 ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν εηζεγεηήο πξνηείλεη πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο 

θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ν εηζεγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηή ηεο πξφηαζεο.  

 

 

Γ) Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  

Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε πξφηαζεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο νξηζηηθνπνηνχληαη  

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, σο θάησζη : 

 

1. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ επί ηεο άξηζηεο  

βαζκνινγίαο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 25%, ηφηε ε ηειηθή βαζκνινγία είλαη ν 

Μ.Ο. ησλ δχν αμηνινγεηψλ.  

2. Δθφζνλ ε απφθιηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ είλαη πάλσ απφ 

25% ηφηε ε πξφηαζε αλαηίζεηαη ζε ηξίην αμηνινγεηή θαη σο νξηζηηθή 

βαζκνινγία ζεσξείηαη ν Μ.Ο. ησλ 2 βαζκνινγηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ 

κηθξφηεξε απφθιηζε. 

3. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη απφ ηηο δχν επηθξαηνχζεο αμηνινγήζεηο 

πξνυπνινγηζκνί απνθιίλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 25% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, θαη απηφο ζπκπίπηεη κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο 2 αμηνινγεηέο πξνυπνινγηζκψλ. 

4. Έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ εηζεγεηή πξνυπνινγηζκνχ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, κε δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεπηηθήο εμέηαζεο 

πεξηπηψζεσλ κία πξνο κία θαη δηεχξπλζεο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο αλάινγα κε 

ηα επξήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν νξηζηηθνπνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ζα 
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θηλείηαη κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ ησλ δχν επηθξαηνπζψλ 

αμηνινγήζεσλ. 

5.  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε         

θάπνηαο  επελδπηηθήο πξφηαζεο έρεη ην δηθαίσκα είηε λα ιάβεη γλψζε ηνπ          

ζπλνιηθνχ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο είηε λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία /        

επεμεγήζεηο απφ ηνπο εηζεγεηέο θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

6. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζνβαξφ ιάζνο (ακθηζβήηεζε) ζηελ εθαξκνγή 

ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνλ  

ΔΦΔΠΑΔ,  ε Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα αηηηνινγεκέλεο αλαπνκπήο ηεο     

πξφηαζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα αμηνινγεζεί εθ λένπ. Ζ λέα αμηνιφγεζε ζα     

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αμηνινγεηέο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, νη νπνίνη δελ      

ζπκκεηείραλ ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο.  

7.  Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο νξηζηηθνπνηεί νκαδηθά ηειηθνχο βαζκνχο θαη 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ πξνηάζεσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο 

απαηηείηαη εμέηαζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. 

 

Οινθιήξσζε  αμηνιόγεζεο - βαζκνιόγεζεο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη : 

- βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ.  

- γηα ηηο επηιέμηκεο πξνηάζεηο (φζεο δειαδή ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία άλσ ηνπ 50 ή 

ηνπ 55 αληίζηνηρα θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα επηιεμηκφηεηαο) ιεπηνκεξή θαηαγξαθή 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ. 

- γηα ηηο κε επηιέμηκεο πξνηάζεηο ή δαπάλεο ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

 

Ζ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ρσξηζηά γηα ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, 

κεγάιεο, κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο:   

α) Γηα ηηο 8  πεξηθέξεηεο ηνπ ΔΠΑΝ ζπλνιηθά 

β) Γηα ηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο κε βάζε ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ 

θάζε πεξηθέξεηαο.  

Οη πξνθχπηνληεο θαηάινγνη ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ, κε ηα πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

ζηνλ Τπνπξγφ, Αλαπιεξσηή ή Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, ν νπνίνο κε απφθαζή ηνπ εληάζζεη ηα έξγα ζην 

πξφγξακκα. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία εληάζζνληαη ζπλνιηθά ηα 

έξγα ζην πξφγξακκα, δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζην Γηθηπαθφ 

ηφπν www.ggb.gr θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ ΔΦΓ. Αθνινχζσο 

ελεκεξψλνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη κε ζρεηηθέο εγθξηηηθέο ή 

απνξξηπηηθέο επηζηνιέο, απφ ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΔΠΑΔ): 

 ηελ πεξίπησζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ην ηειηθψο εγθεθξηκέλν 

θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη ε αηηηνινγία γηα ηηο ηπρφλ 

πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ. 

http://www.ggb.gr/
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 ηελ πεξίπησζε ησλ κε εληαγκέλσλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ιφγνο 

απφξξηςεο. 

 Αηηήζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ππαγσγή νη νπνίεο έρνπλ απνξξηθζεί δελ 

επαλεμεηάδνληαη. 

Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, απνδέρνληαη 

αλεπηθχιαθηα πσο ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο 

επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά 

(ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1828/2006.  

 

 

12.6 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Πξνηάζεσλ – Καηάηαμε   

 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηνχληαη ηξείο βαζηθέο νκάδεο θξηηεξίσλ. Κάζε 

νκάδα έρεη ην δηθφ ηεο ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ 

ππφ-θξηηήξηα.   

 Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν αμηνινγεηέο θαη βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

 Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε αθέξαηα θιίκαθα απφ 0 έσο ην 10 θαη ζηε 

ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο.  

 Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πνιιαπιαζηαδφκελν επί 10.   

 Ζ κέγηζηε ηειηθή βαζκνινγία κηαο πξφηαζεο κε ηελ ρξήζε ησλ θάησζη θξηηεξίσλ 

είλαη ην 100,00 θαη ην 110,00 ζηελ πεξίπησζε πξνζαχμεζεο, ιφγν ζπλεξγαζηψλ.   

 ηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγεηψλ / ζπλεξγαζηψλ πξνζηίζεηαη πξφζζεην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζρεηηθά 

κε ην είδνο θαη ην φθεινο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ε ζπλεξγαζία. Γηα θάζε 

κία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ ζπλεξγαζία πξνηάζεηο, ε κέγηζηε ηειηθή 

βαζκνινγία έθαζηεο κε ηελ ρξήζε θαη ηνπ θξηηεξίνπ ζπλέξγεηαο είλαη ε 

βαζκνινγία ηεο πξφηαζε  Υ 1,1 θαηά κέγηζην.  Απηφ πξνθχπηεη δηφηη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ ρξήζε ησλ θαζνιηθψλ (γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο) θξηηεξίσλ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ζπληειεζηή από 1 έσο 1,1 αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ 

ζπλέξγεηαο / ζπλεξγαζίαο.    

 Καηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νξηζκέλσλ απφ ηα θάησζη θξηηήξηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο δπλακηθήο άζξνηζεο θαη φρη ηεο απιήο 

άζξνηζεο βαζκνινγίαο. Δμεηάδεηαη θαη επηβξαβεχεηαη ε ζπλδπαζηηθή δξάζε θαη 

δπλακηθή πνπ έρεη κία επελδπηηθή πξφηαζε ε νπνία ηθαλνπνηεί κία ζεηξά βαζηθψλ 

θαη ζπκπιεξσκαηηθήο / αζξνηζηηθήο ελεξγείαο θξηηεξίσλ.   

 ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα είλαη επηιέμηκε κία πξφηαζε ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη 

θαη’ αξρήλ ηνπιάρηζηνλ  500 θαη 50% ή 550 κφξηα θαη 55% αληίζηνηρα θαη 

αλάιινγα κε ηελ πεξίπησζε (βιέπε Κεθ. 3), ηεο άξηζηεο βαζκνινγίαο 

http://www.antagonistikotita.gr/
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαχμεζεο ζπλεξγείσλ ηνπ 1,10 φπνπ 

απαηηείηαη).  

 

Οη νκάδεο θξηηεξίσλ θαη ππφ – θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην Παξάξηεκα XV  

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 

Βαζκνινγνύκελα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο θαη ζρεηηθή βαξύηεηα 

Δπηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ Γύν Γηαρεηξηζηηθέο Υξήζεηο  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
ρεηηθή 

βαξύηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο 
25% 

1 
Ρπζκφο κεηαβνιήο θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

«3εηία» 
5% 

2 
Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία.  
5% 

3 Μεηαβνιή απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 5% 

4 
Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο 

επηρείξεζεο  
10% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηήξηα ζρεηηδόκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηρείξεζεο  
25% 

5 Τθηζηάκελε Γηεζλήο Παξνπζία  7% 

6 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο  10% 

7 

Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ 

πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ.  

8% 

ΟΜΑΓΑ 

Γ΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ βησζηκόηεηα 

ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελόκελα 

νθέιε θαη επηπηώζεηο  

50% 

8 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 

9 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 

10 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο 15% 

11 Πξνθχπηνληα νθέιε :  

Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο:  

- Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 

- Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο  

- Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο.  

- Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο 

αγνξέο  

- Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο 

15% 
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ηδηνθηεζίαο 

- Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

- Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ 

πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

- Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

- Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

ΤΝΟΛΟ  100% 

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ:  10%  

 Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά 

νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζπλεξγηψλ 

10% 

Γεληθφ 

χλνιν    
 110% 

 

 

ΚΑΙ,  
 

Βαζκνινγνύκελα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο θαη ζρεηηθή βαξύηεηα 

Δπηρεηξήζεηο κε Μία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
ρεηηθή 

βαξύηεηα 

ΟΜΑΓΑ 

Α΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ  

ππνβνιή ηεο πξόηαζεο 
25% 

1 Πνζνζηφ θεξδψλ πξν θφξσλ & απνζβέζεσλ.  5% 

2 
Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ ππφ ζχζηαζε θνξέα (εθπαίδεπζε – 

εκπεηξία) 
11% 

3 
Δπίπεδν πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 
9% 

ΟΜΑΓΑ 

Β΄ 

Κξηηήξηα ζρεηηδόκελα κε ηνλ πθηζηάκελν εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηρείξεζεο  
25% 

4 
- Πνζνζηφ δηεζλψλ πσιήζεσλ (κέζνο φξνο) επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο  
7% 

5 Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνχο παξνπζίαο / εκπεηξίαο  10% 

6 

Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξηθψλ ππνδνκψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηεζλψλ 

πσιήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ 

8% 

ΟΜΑΓΑ 

Γ΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ βησζηκόηεηα 

ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη ηα αλακελόκελα 

νθέιε θαη επηπηώζεηο 

50% 

7 Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Τπνδνκέο 10% 
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8 Δμσζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 10% 

9 Πιεξφηεηα ζρεδηαζκνχ / πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επέλδπζεο. 15% 

10 Πξνθχπηνληα νθέιε :  

Αληαγσληζηηθφηεηα επηρείξεζεο:  

- Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή / θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή / παξνρή ππεξεζηψλ 

- Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο  

- Αλαπξνζαλαηνιηζκφο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο κε ζεηηθέο πξννπηηθέο.  

- Δλίζρπζε / επέθηαζε παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο 

αγνξέο  

- Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο 

- Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

- Αχμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

- Αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ 

πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε: 

- Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

- Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο 

(πεξηθεξεηαθήο) παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

15% 

ΤΝΟΛΟ  100% 

  ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  10%  

 Δμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά 

νθέιε θαη ελ γέλεη ε δπλακηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζπλεξγηψλ  

10% 

Γεληθφ 

χλνιν 
 110% 

 
Όιεο νη πξνηάζεηο νη νπνίεο βάζεη ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ 
ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία απφ (50,0) ή (55,0) θαη άλσ, κεηά ηελ εθαξκνγή 
αλάινγσλ νκάδσλ θξηηεξίσλ, είλαη θαη’ αξρήλ επηιέμηκεο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. Γελ ζα ππάξρνπλ επηιαρνύζεο πξνηάζεηο.  

 
εκείσζε: Γηα όια ηα θξηηήξηα νη επελδπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ζπλππνβάινπλ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο δύλαηαη λα 
νδεγήζεη ζε κε αμηνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ. 

13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΑΡΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ.  

 

13.1 Έναπξη Έπγων – Ενζηάζειρ  

 

Μεηά  ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνηάζεσλ, θαηαξηίδεηαη ν ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο θαη κε 

επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεηο, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη καδί κε ηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο απφ ην Τπνπξγείν 
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Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ – Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ). Ζ ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά - 

(εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο απφθαζεο ζην «Γηαχγεηα»).  

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

Τπνπξγηθήο απόθαζεο έληαμεο ζην Πξόγξακκα. 

Αθνινχζσο, ελεκεξψλνληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηφζν γηα ηελ έληαμε 

ηνπο φζν θαη γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπο.  

ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ν ΔΦΔΠΑΔ απνζηέιιεη εμεηδηθεπκέλε 

απφθαζε έληαμεο. ηελ εμεηδηθεπκέλε απφθαζε έληαμεο ζα πεξηιακβάλεηαη ηερληθφ 

παξάξηεκα κε ζαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο πεγέο, ην πνζνζηφ, ην χςνο, ηνλ 

ηξφπν, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, ηηο θπξψζεηο, ηνπο φξνπο ηήξεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιεπηνκέξεηα.   

Ζ αλσηέξσ εμεηδηθεπκέλε απφθαζε έληαμεο θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο (κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή) απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ εληφο (10) δέθα εκεξνινγηαθώλ εκεξψλ 

απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ηελ ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεηαη 

ηεθκεξίσζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςήο ηνπο. 

 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ   

 

Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο (πνπ ζα 

ινγίδεηαη σο αίηεκα ζεξαπείαο) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο αλάξηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη αξγία, ην 

δηθαίσκα ππνβνιήο παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα. 

Ζ άζθεζε ηεο ελζηάζεσο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ή κε απνζηνιή ζπζηεκέλεο 

επηζηνιήο απεπζείαο ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ζηνλ 

νπνίν ππνβιήζεθε αξρηθά έθαζηε πξφηαζε. Ο ΔΦΔΠΑΔ εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο 

ελζηάζεηο, ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, πνπ ζα εμεηάζνπλ ηηο ππνβαιιφκελεο 

ελζηάζεηο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, γηα 

ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά ε έλζηαζε. 

 

 

13.2 Παπακολούθηζη έπγος 

 

Οη δηθαηνχρνη είλαη ππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΔΠΑΔ, γηα:  

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο 
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 Σελ νξζή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο απφθαζεο 

έληαμεο 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηα 

εγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Καηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηε 

ΓΓΒ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ην ΔΠΑ 2007-2013 ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμή ηνπ 

δηθαηνχρνπ απφ ην Πξφγξακκα. 

Καηά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

 νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθχςεη ζην θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ 

νξηνζεηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, ή  

 πηζαλή αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, 

ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα θαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηε ιήςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθέο νδεγίεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

απφθαζεο έληαμεο θαζψο επίζεο θαη φηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

 

Α) Δθζέζεηο πξνόδνπ έξγσλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ 

Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

φξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΓ θαηφπηλ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Σν αίηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ Αλαιπηηθέο 

Δθζέζεηο Πξνφδνπ (ΑΔΠ) έξγσλ (Δλδηάκεζε Έθζεζε θαη Έθζεζε Οινθιήξσζεο) νη 

νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε ΑΔΠ ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ) ηνπ έξγνπ.  

Γχλαηαη λα γίλεη πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνθαηαβνιψλ ηηο νπνίεο 

θαηαβάιεη ν δηθαηνχρνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν 

απηψλ ησλ πξνθαηαβνιψλ δε ζα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ρσξίο ηελ 

ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο). 
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Κάζε Έθζεζε / αίηεκα ελδηάκεζεο πηζηνπνίεζεο / νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ κφλν, θαη κέρξη πνζνζηνχ 

60% ηεο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλεο επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο, ν ΔΦΔΠΑΔ δχλαηαη λα 

θάλεη ρξήζε δηνηθεηηθψλ επαιεζεχζεσλ αληί επηηφπησλ ειέγρσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο είλαη ππνρξεσηηθφο ν επηηφπηνο έιεγρνο θαη ν πιήξεο 

έιεγρνο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 

Β) Έιεγρνη έξγσλ 

Ο έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο (ή ζηα  γξαθεία ηνπ ΔΦΓ γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο) απφ Όξγαλν 

Διέγρνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή θαη εμσηεξηθνχο  

ζπλεξγάηεο, ηα νπνία ζα ιάβνπλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη νδεγίεο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

θαη νξίδνληαη απφ απηφλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη πξψηα λα απνζηαιεί ε αληίζηνηρε 

Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ αλάινγα κε ηελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην έξγν 

θαζψο θαη ην αίηεκα επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. Ζ έθζεζε 

πξφδνπ θαη ην αίηημα Επαλήθεσζης - Πιζηοποίηζης σποβάλλεηαι από ηον 

δικαιούτο ζε ειδικά ησποποιημένο για ηο ζκοπό ασηό ένησπο, ηόζο 

ηλεκηρονικά όζο και ζε ένησπη μορθή και ζσνοδεύεηαι από ηα απαιηούμενα 

δικαιολογηηικά. Ζ Αλαιπηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ θαη ην αίηεκα επαιήζεπζεο ζα 

πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο πνπ ζα απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ ζηνλ 

δηθαηνχρν κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν εηδνπνίεζεο ειέγρνπ πξηλ ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε.   

Ζ επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα 

ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο 

απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή ζπλνδεπφκελε κε ζπγθεληξσηηθφ 

πίλαθα πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο. 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηερληθή πηζηνπνίεζε) 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε). 

Ζ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ.  

Η ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ.  

  

Σερληθή Πηζηνπνίεζε 

Ζ ηερληθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ 

(φξγαλν πηζηνπνίεζεο). Ζ παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

απνηειεί θαηά βάζε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 
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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ηηο ηπρφλ  εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξφηαζεο 

 ηε ππνβιεζείζα  Έθζεζε Πξνφδνπ 

 ηνλ  Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  θαη ηα ινηπά έληππα ηεο πξνθήξπμεο 

 ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 

ην Όξγαλν Διέγρνπ εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ πινπνίεζε ν 

δηθαηνχρνο ειέγρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζή νινθιήξσζε 

ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο απφθαζεο 

έληαμεο. Δπίζεο, ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή 

θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε θάζε Καηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη 

λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. Ο ΔΦΓ έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο 

εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, αλ απηέο δελ εμππεξεηνχλ ηε 

ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο 

ηνπο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ππνιείπεηαη 

ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο ηεο πζηέξεζεο, εθηηκάηαη θαη 

ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο.  

 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ 

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 

απνζηείιεη ν ΔΦΔΠΑΔ θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ. 

 

Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε 

Ζ νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ Οξγάλνπ 

Διέγρνπ, παξάιιεια κε ηε δηελέξγεηα ηεο ηερληθήο πηζηνπνίεζεο. 

 

Σν Όξγαλν Διέγρνπ θαηά θχξην ιφγν : 

 εμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, 

ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο. 

 ειέγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε εηδηθή ζθξαγίδα, πνπ 

θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν φξγαλν ειέγρνπ ειέγρεη θαη αληίζηνηρα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ γηα λα επηβεβαηψζεη 

ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, 

θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ.). 

 

Γ) Πηζηνπνίεζε δαπαλώλ απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ 

Ζ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη έπεηηα απφ πηζηνπνίεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έρεη νινθιεξψζεη ην ππφινηπν έξγν, δελ έρεη φκσο 

πξαγκαηνπνηήζεη ην εγθξηζέλ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δχλαηαη 

θαηά ηελ απνπιεξσκή λα ιάβεη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
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ππνινίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ απηψλ κε ρξήζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ηζρχνο ελφο έηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο(ή θαη έπεηηα απφ 

πξνγελέζηεξν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ), ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο δηαρείξηζεο πηζηνπνηεί 

ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαη επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ή πξαγκαηνπνηεί ηνλ 

αλαγθαίν ζπκςεθηζκφ. 

 

Γ) Παξαιαβή έξγνπ 

Σν αίηεκα νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία παξάηαζεο (εθφζνλ 

έρεη δνζεί).  Με ππνβνιή ηεο έθζεζεο/αίηεζεο νινθιήξσζεο ή εθπξφζεζκε ππνβνιή 

ηεο ζέηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο αλάθιεζεο ηεο 

απφθαζεο έληαμεο (απέληαμε).  

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη : 

 Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 Ζ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 

 Δάλ απαηηείηαη, ε χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ (ή φπνπ πξνβιέπεηαη 

απαιιαγήο), πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε 

επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα 

πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα ππάξρεη ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

φηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ή ηελ έθδνζε λέαο 

αδείαο. Ζ λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ 

ΔΦΓ (ΔΦΔΠΑΔ) ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ. Απνηειεί επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο 

φπνηεο εθθξεκφηεηεο δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Γ/λζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα 

δελ πξνζθνκηζζεί εληφο ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν ΔΦΔΠΑΔ 

εηζάγεη άκεζα ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία θαηφπηλ 

εμέηαζεο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο γηα ηελ 

αλάθιεζε (απέληαμε) ή κε ηνπ έξγνπ (απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Βηνκεραλίαο) θαη ηελ φπνηα ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα επηζηξέςεη ηελ 

θαηαβιεζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αλσηέξσ αλαθεξφκελνο 

φξνο  / δηαδηθαζία ζα απνηειεί ππνρξεσηηθά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο. 

 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε 

ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

Μεηά ην πέξαο θάζε ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ θάιπςεο ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δεκηνπξγεί βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ην απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ 

(Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην 
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Γηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη απηέο πνπ 

δελ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 13.3. 

 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί έλα έξγν σο νινθιεξσκέλν θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θάησ ηνπ 

ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε πνπ αθνξνχζε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηφηε σο 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα εθιεθζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί (θεθ. 10 θαη 13.7). 

ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο (κε ηνπο φξνπο θαη επηθπιάμεηο ηνπ 

θεθ. 13.2) ιακβάλεηαη ππφςε άιιε πξάμε φπσο ηειεπηαία πιεξσκή, έθδνζε 

πηζηνπνίεζεο – δηαπίζηεπζεο θηι. 

 

 
13.3 Καηαβνιή δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα, ε θαηαβνιή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ φηαλ  πηζηνπνηείηαη 

φηη έρεη νινθιεξσζεί  ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελνπ ηνπ έξγνπ πνπ ην θαζηζηά 

ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξνκέλν. Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο πνπ ζα 

θαηαβάιεηαη δχλαηαη λα είλαη απφ 90% έσο 100% αλάιινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή, ην αξγφηεξν ηξεηο 

κήλεο, κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη:  

 Να είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ  ζηφρσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη,   

 Να έρεη λα επηδείμεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο ζπκβφιαηα / ζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνπζα, ή αλακελφκελε αιιά 

ηεθκεξησκέλε παξνπζία ή ελίζρπζε παξνπζίαο κε λέα πξνυφληα ή ζε λέεο 

αγνξέο εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ή φπνηα απφ ηα άιια ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 7 ηνπ παξφληνο. 

Σόηε ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ππνιεηπόκελν 10% ηεο επηρνξήγεζεο θαη ζα 

ππέρεη (ε επηρείξεζε) ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 14 ηνπ 

παξόληνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δεκόζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθόπηεηαη 

θαηά 10%.  
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Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ  ε επηρείξεζε ΓΔΝ ηεθκεξηψζεη είηε ζην ζχλνιν, είηε ελ 

κέξεη ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε, ηφηε νθείιεη ην 

αξγφηεξν ηξεηο κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, λα ην πξάμεη 

απνζηέιινληαο ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά / απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ 

(ζπκπιεξσκαηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο).  

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηχρεη ηνπ ζηφρνπο απηνχο ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

παξνπζηάζεη / απνζηείιεη νχηε θαηά ηελ νινθιήξσζε, νχηε ηξεηο κήλεο κεηά ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά, ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 10%.  

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεί ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ. Ο ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

άκεζε δηαζεζηκφηεηα ή κε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Α) Πξνθαηαβνιή 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, 

κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη 

ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, 

ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε βάζε 

ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ αίηεκα 

ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί λα ηνπ θαηαβιεζεί ζε 

κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη δαπάλεο 

(ειεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, λα δεηήζεη 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο έλαληη θαηαβνιήο λέαο 

ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Υσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο, ν 

δηθαηνχρνο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφλ, πξν ηεο 

ιήμεο ηεο εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ εγγπεηηθήο επηζηνιήο, λα πξνζθνκηζζεί 

άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην ηπρφλ ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο 

ηεο πξνθαηαβνιήο.  

Ζ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30-

11-2013 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ζ φπνηα πξνκήζεηα / 

επηβάξπλζε πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία απηή δελ απνηειεί επηιέμηκν θφζηνο / 

δαπάλε γηα ην πξφγξακκα. 
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Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ 

πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ κέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. 

ηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε δεινχκελε επηζπκία ηνπ, είηε ην ζχλνιν ηεο 

αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο, είηε κέξνο απηήο κε απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο θαηά ην 

ππφινηπν. 

Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ) ηνπ έξγνπ. 

 

Γ) Απνπιεξσκή 

Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ 

πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ 

(ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 13.2Γ). 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ,  

ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

 
13.4 Υξεκαηνδόηεζε – Τπνβαιιόκελα Γηθαηνινγεηηθά  

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη 

παξαζηαηηθά ηα νπνία αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα XVI. ην ίδην παξάξηεκα 

αλαιχνληαη θαη νη εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο 

Υξεακηνδφηεζεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά 

κηθξφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ εθάζηνπ δηθαηνχρνπ, κε 

ειάρηζην θφζηνο ηα 20.000,00 € ζχκθσλα κε ηνλ θάθειν ππνβνιήο.   

Απεληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξγν θάησ ησλ 

20.000,00, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ζηελ πεξίπησζε 

ζπλεξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 6 ηνπ παξφληνο.  

Δπίζεο απεληάζζνληαη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 15 κελψλ αληίζηνηρα 

(ή 18 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε 

νινθιήξσζεο.  
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13.5 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο  

 

Καηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΓΓΒ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, Αλ. Τπνπξγνχ ή 

Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκσλ θαη Γηθηχσλ,  

ζπγθξνηείηαη 5κειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζεο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ΗΗ».  

Απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηα ηξία (3) είλαη ππνρξεσηηθά 

ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σα άιια δχν κέιε είλαη ππνρξεσηηθά ππάιιεινη ηεο ΓΓΒ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκσλ θαη Γηθηχσλ, 

πνπ νξίδνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/ΜΜΔ /ΓΓΒ.  

Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ). 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηα αηηήκαηα ζεξαπείαο, φπσο επίζεο θαη ηα 

αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο, νινθιήξσζεο, απέληαμεο, ζρεηηθψλ κε ηελ πινπνίεζε θαη 

παξαιαβή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαζψο θαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, πξίλ θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

Δηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε, νινθιήξσζε ή αλάθιεζε 

ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ, Αλαπιεξσηή  Τπνπξγφ 

ή Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ 

γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Καηά ηελ  νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, ν ΔΦΔΠΑΔ εηζάγεη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο 

νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ζηελ Δπηηξνπή πξνο επηθχξσζε. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο θαη επεμεγήζεηο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ.   

 

 

13.6 Υποσπεώζειρ Δημοζιόηηηαρ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ αλακλεζηηθή πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζηνηρεία γηα 

ζηαηηζηηθέο θαη κειέηεο πνπ δηελεξγνχλ δεκφζηεο αξρέο. 

 

 

13.7 Παπάηαζη ολοκλήπωζηρ ηος επενδςηικού ζσεδίος 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ  

πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 9, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε 

αίηεζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ κέρξη θαη έλα (1) κήλα 

πξηλ ην πέξαο ηνπ έξγνπ (15 κήλεο – βιέπε θεθάιαην 9). Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή θαη λα έρεη θαηαβιεζεί 
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ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμνθιεκέλεο δαπάλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ).  Ζ παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξείο (3) κήλεο. Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

 

 

13.8 Τποποποίηζη ηος επενδςηικού ζσεδίος  

 

Δίλαη δπλαηέο δύν κόλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

επέλδπζεο (εμαηξνχληαη νη παξαηάζεηο, αιιαγέο επσλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο 

ζχλζεζεο θ.ι.π.) θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ 

αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ.  

Σα αηηήκαηα ηξνπνηήζεσλ δχλαηαη λα πεξηιάκβάλνπλ κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ 

θαηεγνξηψλ δαπαλψλ), ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα λα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ 

ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα φξηα 

δαπαλψλ (αλά θαηεγνξία δαπάλεο) πνπ ηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηνπ 

παξφληνο. εκεηψλεηαη φηη:  

 Γελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Σα πνζνζηά / φξηα δαπαλψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα (2) ηνπ Κεθ. 8,  

είλαη ηα κέγηζηα επηιέμηκα πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο.  Σα πνζνζηά 

απηά, ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θαηά 

ηελ δηακφξθσζε, ππνβνιή θαη έγθξηζε αηηεκάησλ ηξνπνπνηήζεσλ.  

 Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην ηειηθά εγθεθξηκέλν 

πνζφ.  

 ε θάζε πεξίπησζε ν ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο νινθιήξσζεο έξγνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ειάρηζην φξην πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζέηεη ν παξψλ 

Οδεγφο. 

Ο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ, ην 

αξγφηεξν κέρξη θαη έλα (1) κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ (φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί - βιέπε θεθ. 10 & 

13.7), κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε (π.ρ. πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). Ο 

ΔΦΔΠΑΔ εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη 

εθδίδεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε.   

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε: 

 ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

 ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο 

θαη γλσκνδνηεί  γηα ηελ ηειηθή απφξξηςε ή ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο 

θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. 
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Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη/απνξξίπηεη αηηήκαηα επελδπηψλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε: 

o Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

o Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έσο θαη 3 κήλεο. 

o Μεηαβνιή λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο.  

o Αιιαγή εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο. 

o Αιιαγή ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο  

o Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη  

o Αηηήκαηα αιιαγήο εμνπιηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή θαη νπζηψδε κεηαβνιή ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ. 

o  Αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο εληφο ηεο ηδίαο γεσγξαθηθήο Πεξηθέξεηαο εθ’ 

φζσλ: 

o Γελ επεξεάδνληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

o Σεξνχληαη ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ (βι. Παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ). 

o Αιιαγή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. 

o Αιιαγή κεηνρηθήο ζχλζεζεο εθ’ φζσλ δελ επεξεάδνληαη ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο.   

o Αιιαγή επσλπκίαο επηρείξεζεο.   

o Μεηαθνξέο θνλδπιίσλ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

φπσο ηζρχεη.  

Δπίζεο ν ΔΦΔΠΑΔ: 

 Μπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 25% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηζρχεη, 

ρσξίο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί αίηεκα νινθιήξσζεο ρσξίο λα έρεη ππνβιεζεί 

αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ν ΔΦΔΠΑΔ 

δηαπηζηψζεη φηη πθίζηαληαη επηιέμηκεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 25% ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο ηζρχεη, ηφηε (ν ΔΦΔΠΑΔ) δχλαηαη λα 

παξαιάβεη ην έξγν θαηά ηα αλσηέξσ (παξ. 13.2Γ) εηζάγσληαο φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δλ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην Γηθαηνχρν ζρεηηθή 

επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαη απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ 

θαζψο επίζεο θαη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα θάζε άιιν ζέκα (φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαβνιέο ζηηο ζπλεξγαζίεο / ζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο) επηιακβάλεηαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΓ.  

εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

ΑκεΑ, δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην 

θφζηνο ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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14 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο ζα ππαρζνχλ, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη γηα 

ηξία (3) ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

α)  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο 

β) Να κελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα 

γ) Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΔΦΓ πνπ έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο πνξείαο 

ηνπ έξγνπ κεηά ηελ παξαιαβή θαη απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 

δ) Να κελ κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη 

αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο6, κε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ηνπο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ε) Να κελ παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

ζη) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε αληηθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηνλ 

αξκφδην θνξέα κε αγνξά λένπ παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ (φκνηαο ή 

θαιχηεξεο ηερλνινγίαο) θαη εληφο 6 κελώλ από ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο (κε 

ηήξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην λέν φζν θαη ζην παιαηφ 

εμνπιηζκφ).  

2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δελ επηηξέπεηαη: 

α) ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο 

θνξέα λα κεηαβάινπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εηαηξηθή ηνπο ζχλζεζε σο πξνο 

ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη 

κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη νη 

κεηαβηβάζεηο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

β) ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο θνξέα λα εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Ζ 

έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην 

παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ππαγσγήο παξακέλεη 

ζηνλ εθκηζζσηή. 

3. Οη επηρεηξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε 

                                                 
6
 Τα παπαπάνω θα ππέπει να δηλώνονηαι με Υπεύθςνη δήλωζη  ηος Ν. 1599/86 με ηο γνήζιο ηηρ 

ςπογπαθήρ από ηο νόμιμο εκππόζωπο ηηρ εηαιπείαρ. Σημειώνεηαι όηι καηά ηη διαδικαζία 

παπακολούθηζηρ μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ ππάξηρ δύναηαι να ππαγμαηοποιηθεί δειγμαηοληπηικόρ 

έλεγσορ για ηην εξακπίβωζη ηηρ ηήπηζηρ ηων ανωηέπω (βλ. Κεθάλαιο 15) 
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ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ηεο 

αλσηέξσ ππνρξέσζεο, δειαδή είηε ηεο κε δηαηήξεζεο ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο 

πξνζσπηθνχ είηε ηεο γεληθήο κείσζεο πξνζσπηθνχ, ν δηθαηνχρνο ζα επηζηέθεη ην 

πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ πξνζαπμεκέλν (σο 

πνηλή) θαηά 5% ηεο επηρνξήγεζεο. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε 

θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε ΔΜΔ κε βάζε ην έληππν Δ7, ηηο 

ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηνλ ΔΦΓ γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

4.  Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ νδεγνχ φπσο νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 13.3.  

5.  Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: 

α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηε πεξίπησζε γ’ 

ηεο παξαγξάθνπ 1. 

β) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ή παξαθξαηείηαη 

ή επηζηξέθεηαη κέξνο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη α’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 

6. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 

ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ελίζρπζεο αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ζρεηηθά νξηδφκελα ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

7. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη γηα 3 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνλ 

αξκφδην ΔΦΓ (ΔΦΔΠΑΔ γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζή ηνπ κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο) 

θαη ζηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζα νξηζηηθνπνηήηαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

15 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ 

 

15.1 Εξέηαζη ηήπηζηρ ςποσπεώζεων δικαιούσων 

 

 Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειέγρσλ ζψξεπζεο 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΓΓΒ/ ΤΠΟΗΑΝ (βι. αλαιπηηθή  

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
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απφ ην  ΔΠΑΝ ΗΗ  επελδχζεσλ, ζηα Παξαξηήκαηα ΥΥΗ θαη ΥΥΗΗ). Ο ΔΦΔΠΑΔ ηεξεί 

επίζεο ιεπηνκεξείο θαθέινπο ησλ έξγσλ γηα κία δεθαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ έξγσλ (ή γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζή ηνπ κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο). 

ηελ πεξίπησζε ιήμεο / κε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο ηα αξρεία κεηαθέξνληαη 

ζηηο αξκφδηεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο.   

 Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο / ππαγσγήο, ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ 

ζψξεπζεο  ζχκθσλα κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-2011, φπσο ηζρχεη, θαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. πκπιεξσκαηηθά ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1083/2006, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ππνρξενχηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη 

εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε ελ ιφγσ πξάμε δελ ζα 

έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε: 

α) ε νπνία επεξεάδεη ηε θχζε ηεο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηεο ή παξέρεη 

αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα ζε επηρείξεζε ή δεκφζην θνξέα 

β) ε νπνία απνξξέεη είηε απφ αιιαγή ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνηρείνπ 

ππνδνκήο είηε απφ ηε παχζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη ησλ 

ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Γεηγκαηνιεπηηθά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επηηφπηα επαιήζεπζε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, απφ 

ηε ΓΓΒ, ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δηδηθφηεξα, ε ΓΓΒ έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη 

ζηνρεπκέλσλ επαλειέγρσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε έθαζηνπ έξγνπ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Γεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ή δήισζε θνξνινγίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην θαζεζηψο 

ελίζρπζεο. 

 Σν έληππν Δ7 (θαη γηα έλα έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ) θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 πκπιεξσκέλνπο ηνπο εηδηθνχο πίλαθεο ειέγρνπ ζψξεπζεο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-2011 (Παξάξηεκα ΗΗ 

θαη ΗΗΗ).  
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15.2 Επιβολή κςπώζεων 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ παξφληνο 

νδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή έληνθε επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο 

δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.  

Γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθά ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο επελδπηήο θαη 

γίλεηαη ζχζηαζε κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δηνξζσηηθήο θίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. 

ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ επελδπηή ν ΔΦΓ ελεξγεί απηεπάγγειηα ζχκθσλα 

κε ην αληίζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαίζην (βι. Παξάξηεκα ΥΥΗ θαη ΥΥΗΗ). 

 

 

16.      ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ   

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΝΣΗΜΗΔΙ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΩΡΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΔΝΙΥΤΔΩΝ De – Mimimis 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  V  ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΩΝ ΓΗΜΩΝ 

& ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΟΠΑΑΥ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2007 – 2013 κε βάζε ην 

άξζξν 1, Κεθ. Α. ηνπ Ν.3852/2010) ***   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗIΗ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

ΠΑΡΑΡTHMA IX ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΗ ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥII ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΑΙΡΩΝ ΔΦΔΠΑΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ – ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΡΑΔΩΝ 

ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΔΦΔΠΑΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗII ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥΗV ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  XV ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΥVΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  XVII  ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XVIIΗ ΠΗΓΔ ΔΤΡΔΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΑκΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIX ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XX ΔΙΓΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΡΑΗ 

*** χκθσλα κε ην άξζξν 1, Κεθάιαην Α’ ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) θαη ηελ απφθαζε ηεο 

4
εο

 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ηεο Διιάδνο 2007-2013 – (ΠΑΑ) επί ηεο Δπηθαηξνπνίεζεο ησλ Πεξηνρψλ Παξέκβαζεο ηνπ 

Άμνλα 3: «Πνηφηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο ηνπ ΠΑΑ  2007-2013».  

 

 

  


