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ΘΕΜΑ: Καθορισµός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα VII και 
XV του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – 
Υπηρεσιών». 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.∆.. 85/2012 (Α΄141) – 
Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 

3. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το Ν.3614/2007 (Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1260/1999 όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 όπως ισχύει. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-2ΜΔ



  Σελίδα 2 από 10 

8. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/07.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 655/2012) απόφαση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 
15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008 (Β΄ 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για 
την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”. 

9. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/04.11.2010 (Β΄ 1826) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της 
Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ∆, του 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, 
παράγραφος 6 αυτής. 

10. Την µε Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 (Β΄ 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως 
ισχύει. 

11. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π.1821/436Α1/0020-Α10/15.03.2013 (Β΄ 787) σχετικά µε 
την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, 
Εµπορίου – Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ στον Ενδιάµεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

12. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του 
έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 
4226/1019∆/14.04.2009).  

13. Τη µε A.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08/Β 540  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8.8.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013: Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του 
Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

17. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7776/1992/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

18. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7782/1998/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Αττικής - 
Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

19. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7777/1993/ /A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

20. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7775/1991//A2/30.10.2013 «Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
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Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

21. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7774/1990/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Ηπείρου - 
Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

22. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7780/1996/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Θεσσαλίας - 
Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

23. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7778/1994/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

24. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7779/1995/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

25. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7773/1989/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Κρήτης - 
Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

26. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7783/1999/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

27. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π.7772/1988/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Πελοποννήσου 
- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

28. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7781/1997/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

29. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 7770/1987/A2/30.10.2013 «Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

 
 

Αποφασίζουµε 
 
Α. Για την διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σε έργα δικαιούχων των σηµείων 2 έως 
και 5 των αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης (σηµεία 17 - 29 του 
προοιµίου), απαιτείται να προσκοµισθούν τα παραδοτέα του Παραρτήµατος XV και VII 
του Οδηγού Προγράµµατος όπως αυτά αποτυπώνονται, εξειδικεύονται και ζητούνται για 
κάθε είδος επαλήθευσης στο Πίνακα Ι - Παραδοτέα Φυσικού Αντικειµένου και στο Πίνακα 
ΙΙ Παραδοτέα Οικονοµικού Αντικειµένου, κατωτέρω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
1. ∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /   
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (και στις περιπτώσεις 
αυτεπιστασίας), ΤΠΥ, κλπ. σχετικά παραστατικά.   

2 

Άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή  όποια 
άλλη µορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις 
πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες ή τακτοποίηση/νοµιµοποίηση χώρου 
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση  
Για τη διοικητική επαλήθευση αρκεί να προσκοµιστούν οι 
σχετικές αιτήσεις/βεβαιώσεις περί υποβολής αίτησης 
έκδοσης κάποιου εκ των ανωτέρω εγγράφων. 

  

3 

Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και µεταγραφή αυτού στο 
Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολόγιο. Σε περίπτωση που οι 
κτιριακές επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο τότε 
πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο ή σύσταση 
επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον 
οκτώ (8) ετών από την ηµέρα έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το 
µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συµβόλαια 
µίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

  

4 
Συµβάσεις θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ για τις 
κτιριακές επεµβάσεις που έλαβαν χώρα, εφόσον αυτές 
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία 

  

5 

Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών, επιµετρήσεις και 
ανάλυση κόστους εργασιών του προµηθευτή ή βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης εργασιών από µηχανικό µε σχετική 
αρµοδιότητα, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες κατά την 
επαλήθευση 

  

6 Φωτογραφίες   

 
2. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, κλπ. παραστατικά αγοράς, 
εγκατάστασης και µεταφοράς του εξοπλισµού   

2 Proforma invoice (προτιµολόγιο), σε περίπτωση προµήθειας 
εξοπλισµού από το εξωτερικό   

3 

CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto 
και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό µεταφοράς απαιτείται 
κατά περίπτωση, ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης και τον 
τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κλπ,) του 
εξοπλισµού , σε περίπτωση προµήθειας του από το 
εξωτερικό 

  

4 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής   

5 
Βεβαίωση προµηθευτή για το καινούργιες, αµεταχείριστο και 
περί µη παρακράτησης κυριότητας µε αναφορά στο serial 
number των µηχανηµάτων και του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού 
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6 

Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συµµόρφωσης για 
τα παραγωγικά µηχανήµατα. Επιπλέον των ανωτέρω, και 
µόνο στις περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή 
από τον προµηθευτή, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης 
ανάλυση κόστους 

  

7 

Εξοπλισµός µέσω LEASING. 
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα 
των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη 
του LEASING. 

  

8 
Εξοπλισµός µέσω LEASING. 
Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης 

  

9 Φωτογραφίες   

 
3. ∆απάνες Μεταφορικών Μέσων  

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια αγοράς   

2 
Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας µε τις απαιτούµενες 
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκµαίρεται η επαγγελµατική 
χρήση του µεταφορικού µέσου 

  

3 Βεβαίωση προµηθευτή για το καινούργιες, αµεταχείριστο και 
περί µη παρακράτησης κυριότητας του µεταφορικού µέσου   

4 

Μεταφορικό µέσο µε LEASING. 
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα 
του µέσου να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη 
του LEASING. 

  

5 
Μεταφορικό µέσο µε LEASING. 
Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης 

  

6 Φωτογραφίες   

 
4. ∆απάνες Εξοπλισµού και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας   

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. σχετικά παραστατικά.   

2 
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «1. 
∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων», για τις περιπτώσεις 
εγκαταστάσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας 

Κατηγοριοποίηση όπως στην 
Κατηγορία 1 

 

3 
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «2. 
∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού», για τις περιπτώσεις 
προµήθειας εξοπλισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας 

Κατηγοριοποίηση όπως στην 
Κατηγορία 2 

 

4 
Σύµβαση µε καθεστώς αυτόνοµου παραγωγού / 
αυτοπαραγωγού για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δαπάνες 
εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

  

5 
Όλες οι απαραίτητες µελέτες για την εγκατάσταση και 
λειτουργία συστηµάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
νοµοθεσίας 
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5. ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το 
είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται) 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας   

2 Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις, εφόσον 
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία   

3 Τυχόν άδειες χρήσης / εκµετάλλευσης   

 
6. ∆απάνες  πιστοποίησης  συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά   

2 Αντίγραφο µελετών και εγχειριδίων (για συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας)   

3 Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα   

4 
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις για τη µελέτη 
και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρµογή 
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, εφόσον αυτές 
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία 

  

 
7. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού  

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (όπου αυτά απαιτούνται), ΤΠΥ, 
κλπ. παραστατικά αγοράς, παραµετροποίησης, εγκατάστασης 
και εκπαίδευσης 

  

2 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής   

3 
Άδειες χρήσης λογισµικού (και για λογισµικά όπως τα Windows) 
ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια 
χρήσης 

  

 
8. ∆απάνες  Προβολής και Προώθησης 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά για 
τις δαπάνες προβολής και προώθησης   

2 

Εφόσον επιδοτείται η συµµετοχή σε έκθεση : 
Αποδεικτικά συµµετοχής στην έκθεση (πχ κατάλογος εκθετών ή 
σχετικό φωτογραφικό υλικό κλπ), βεβαίωση συµµετοχής από 
τον διοργανωτή της έκθεσης στην οποία αναφέρεται ότι ο 
δικαιούχος συµµετέχει για πρώτη φορά 

  

3 
Εφόσον επιδοτούνται διαφηµιστικά έντυπα και λοιπό 
πληροφοριακό υλικό, δείγµατα των διαφηµιστικών εντύπων και 
του λοιπού πληροφοριακού υλικού 

  

4 
Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή διαδικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδας) 
 Βεβαίωση του προµηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή 
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νέου διαδικτυακού τόπου και όχι αναβάθµιση 
προϋπάρχουσας ιστοσελίδας 

 Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας 

5 
Εφόσον επιδοτούνται δαπάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε 
ηλεκτρονική µορφή, αποδεικτικά των διαφηµιστικών 
καταχωρήσεων 

  

 
9. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος 

των συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν): 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συµβουλευτικών 
υπηρεσιών   

2 Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις   

3 Αντίγραφο µελετών και ερευνών κάθε µορφής   

 
10. Λειτουργικές δαπάνες µόνο για Νέες – Υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές 

επιχειρήσεις 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /   
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. Παραστατικά   

2 Μισθωτήριο συµβόλαιο κατατεθειµένο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
εφόσον επιδοτείται η δαπάνη του ενοικίου   

3 
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις µε τους κατά 
περίπτωση συνεργάτες για τις δαπάνες ίδρυσης της 
επιχείρησης και της παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντάχθηκαν 
ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία 

  

4 Αντίγραφα τον λογαριασµών ηλεκτρισµού, ύδρευσης, κινητής 
ή/& σταθερής τηλεφωνίας, κλπ   

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /   
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Παραστατικά τιµολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας   

2 Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VII   

3 
Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής προκαταβολών σε 
προµηθευτές συνοδευόµενα από προσφορά ή ιδιωτικό 
συµφωνητικό µε τους όρους συναλλαγής 

  

4 Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VII   

5 Μητρώο Παγίων, εφόσον εφόσον υπάρχει υποχρέωση 
τήρησης   

6 Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης και στοιχεία εκταµίευσης 
εφόσον εκχωρήθηκε η ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση   

7 ∆ανειακή Σύµβαση και στοιχεία εκταµίευσης εφόσον 
χρησιµοποιήθηκε δάνειο στην επένδυση   
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Με την υποβολή των παραδοτέων των Πινάκων I και II ανωτέρω και την πιστοποίηση 
αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας, αποκτούν δικαίωµα 
καταβολής δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

 
 
B. Για την επαλήθευση τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 

της επένδυσης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σηµείου 7 των 
αποφάσεων ένταξης χρηµατοδότησης, (σηµεία 17 - 28 του προοιµίου), σύµφωνα µε το 
σηµείο 8 των ίδιων αποφάσεων, απαιτείται η υποβολή των παραδοτέων του 
Παραρτήµατος VII και XV του Οδηγού Προγράµµατος, όπως αυτά αποτυπώνονται, 
εξειδικεύονται και ζητούνται στον Πίνακα ΙΙΙ - Παραδοτέα Φυσικού Αντικειµένου και 
Πίνακα IV  Παραδοτέα Οικονοµικού Αντικειµένου, κατωτέρω 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
1. ∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (και στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας), ΤΠΥ, κλπ. 
σχετικά παραστατικά.  

 
2. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, κλπ. παραστατικά αγοράς, εγκατάστασης και 
µεταφοράς του εξοπλισµού  

2 Proforma invoice (προτιµολόγιο), σε περίπτωση προµήθειας εξοπλισµού από το 
εξωτερικό  

3 
CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto και οποιοδήποτε άλλο 
παραστατικό µεταφοράς απαιτείται κατά περίπτωση, ανάλογα µε τον τόπο 
προέλευσης και τον τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κλπ,) του 
εξοπλισµού , σε περίπτωση προµήθειας του από το εξωτερικό 

 

4 
Εξοπλισµός µέσω LEASING. 
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει 
στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη του LEASING. 

 

 
3. ∆απάνες Μεταφορικών Μέσων  

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια αγοράς  

2 
Μεταφορικό µέσο µε LEASING. 
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα του µέσου να περιέλθει 
στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη του LEASING. 

 

 
4. ∆απάνες Εξοπλισµού και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας   

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. σχετικά παραστατικά.  

2 
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «1. ∆απάνες κτιριακών 
επεµβάσεων», για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας 
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3 
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «2. ∆απάνες προµήθειας 
εξοπλισµού», για τις περιπτώσεις προµήθειας εξοπλισµού Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

 

 
 
5. ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το 

είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται) 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς τεχνογνωσίας  

 
6. ∆απάνες  πιστοποίησης  συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά  

 
7. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού  

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (όπου αυτά απαιτούνται), ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά 
αγοράς, παραµετροποίησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης  

 
8. ∆απάνες  Προβολής και Προώθησης 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά για τις δαπάνες 
προβολής και προώθησης  

 
9. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος 

των συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν): 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συµβουλευτικών υπηρεσιών  

 
10. Λειτουργικές δαπάνες µόνο για Νέες – Υπό σύσταση µικρές και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. Παραστατικά  

2 Αντίγραφα τον λογαριασµών ηλεκτρισµού, ύδρευσης, κινητής ή/& σταθερής 
τηλεφωνίας, κλπ  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

α/α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

1 Παραστατικά τιµολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας  

2 Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII  

3 Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής προκαταβολών σε προµηθευτές συνοδευόµενα 
από προσφορά ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε τους όρους συναλλαγής  
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  Σελίδα 10 από 10 

Με την υποβολή των παραδοτέων των Πινάκων III και IV ανωτέρω και την 
επαλήθευση/πιστοποίηση αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας 
εντάσσονται στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών». 
 
Με την υποβολή των παραδοτέων των Πινάκων I και IΙ ανωτέρω και την πιστοποίηση 
αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής αποκτούν µετά την ένταξή 
τους, δικαίωµα καταβολής δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

 
 
Γ. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την παρούσα απόφαση. 
 
 
∆. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr. 

  
 
 
 
       Ο Υπουργός  

    Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
 
 

     Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού 
 EΦΕΠΑΕ 
 ΜΟ∆ Α.Ε. 
 ΕΥΣ 

 
 Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, ∆ 
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