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ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΜΗΔΩΝ 

ΑΔ Αξρή Διέγρνπ: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα 

αξρή ή νληφηεηα, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηε 
δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ε νπνία 

νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα θάζε Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ. 

ΑκεΑ Άηνκα κε αλαπεξία. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε 

θηλεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία (πξνβιήκαηα 
φξαζεο θαη αθνήο) ή/θαη ςπρηθή/λνεηηθή/ γλσζηηθή θ.ιπ. 

αλαπεξίεο 

Αίηεκα Δπαιήζεπζεο – 
Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ) 

Δθζέζεηο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ 
πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ επαιήζεπζε θαη  

θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Αλάθηεζε Η επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ ιαβφληα γηα κε λφκηκε 

αηηία. 

ΑΠΙ Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή 

δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο 
µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη 
αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη 

πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο. 

Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέλ 
Πνζφ 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο 
παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή απφθαζεο κε ηελ νπνία 

αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή 

δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ 
νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γεκφζηα Γαπάλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο 
θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε ζπκκεηνρή ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ 
ή ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 
πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 2004/18/EΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

31εο Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ λνείηαη σο παξεκθεξήο δαπάλε. 
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Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε Η αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη 
Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά 
Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη 
αλάινγε ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, 
αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε 

πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ 
κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

Eπξ. Δπηηξνπή Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην 

νπνίν θαζνξίδεη µηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε 
ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα 

επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνκή ελφο Σακείνπ ή, ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη 
«Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε 2007-2013», µε ηε 
ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ 
θαηαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν µε ηελ Δπηηξνπή ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη ην νπνίν 
απνηειεί κέζν αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΦΓ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην 

Ν.3614/07 (άξζξν 4 παξ. 4γ): Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο 
θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε 
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί 

θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε 
µε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο. Ωο ελδηάκεζνο 

θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί λνκηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή 
αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, κεηά απφ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, 
πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα 

έρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά 
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα δηαζέηεη 
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ή ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
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ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Η 

ζχκβαζε αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο 
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα 
δηαρείξηζεο. 

ΔΦΔΠΑΔ 
Δλδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

2007-2013 (ΔΠΑΝ ΙΙ) 

€ Δπξψ 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα 
ηελ πινπνίεζε ελφο ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην 

άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ 

Ίδηα ζπκκεηνρή 
Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ (ρσξίο δαλεηζκφ) πφξσλ 

έλαο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα: ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ. Σα έληππα, πνπ κε επζχλε ηεο ΓΑ ή ηνπ 

ΔΦΓ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ. 

ΠΚΔ 

 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεµα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ: ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη 
Οηθνλνµηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνµέλα πνπ 
αθνξνχλ Πξνγξάµµαηα θαη δξάζεηο, ηηο επελδχζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ λφµνπ θαη ην Πξφγξαµµα Γεµνζίσλ 
Δπελδχζεσλ. 

Παξαηππία Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία 
πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 

ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ην γεληθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ 
θαηαινγηζκφ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Πξάμε/Δξγν ΔΠΑΔ Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε 
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

ΤΠΑΑΝ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  

ΤΠΑΤΓ Η απφθαζε 14053/ΔΤ1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540Β) ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθδηδφκελε ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΠΑ, φπσο ηζρχεη.  
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Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο Σν Τπνπξγείν ή ε Πεξηθέξεηα ή ε Ννκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε απφδνζεο ησλ 

πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα 
δηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ. 

Φνξέαο ηεο Δπέλδπζεο / 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ 
ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο. 
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1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ 
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» 
 

Η απειεπζέξσζε ησλ επαγγεικάησλ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν θαη 

εηδηθφηεξα ε ςήθηζε ησλ  Νφκσλ 3887/10 θαη 4038/12 πνπ αθνξνχλ ζηε 
ξχζκηζε ζεκάησλ Υεξζαίσλ Οδηθψλ Δκπνξηθψλ Μεηαθνξψλ, δεκηνπξγνχλ 

έλα λέν δπλακηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη επαγγεικαηίεο νδεγνί θαη 
εηαηξείεο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαινχληαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ.   

Σν πξφγξακκα έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εηαηξεηψλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πξνζβιέπνληαο ζηελ 

επίηεπμε πνηνηηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κε ρακειφ θφζηνο, ηε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ηε κείσζε 
θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, θαζψο θαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα.  Η επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ ζα κεηψζεη ην θφζηνο κεηαθνξάο, ζα θαηαζηήζεη πην 
αζθαιείο ηηο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ησλ  ηξνθίκσλ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηάζηαζε θαη νη αλάγθεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ σο εμήο: 
α.  Η κεηαθνξά εππαζψλ ηξνθίκσλ πνπ απαηηνχλ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα 

απηέο ηηο κεηαθνξέο (Ν 2006/92 ζπκθσλία ΑΣΡ) δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 
αληηθαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ κε λέαο 

ηερλνινγίαο, ρακειήο θαηαλάισζεο θαη θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ 
εμνπιηζκνχ, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εππαζψλ 
ηξνθίκσλ ( θεπεπηηθά,  γάια, ςάξηα, θξέαο, θξνχηα θιπ) 

β.  Η αλάγθε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, 
ηε Γηεζλή χκβαζε γηα Αζθαιή Δκπνξεπκαηνθηβψηηα (CSC) θαη απφ 

άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ  πνιπηξνπηθψλ θαη 
δηαηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ  κεηαθνξψλ, απαηηεί ηελ ελίζρπζε 

πξνκήζεηαο κνλάδσλ θφξησζεο θαη εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο ηνπο. 
γ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ θιάδνπ, εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, αθνχ νρήκαηα λέαο 
ηερλνινγίαο, δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο. 

δ.  Σα θνξηεγά δεκφζηαο ρξήζεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα 
αλέξρνληαη ζε 35.000 εθ ησλ νπνίσλ ηα 22.000  είλαη εζληθψλ 
κεηαθνξψλ, 10.000 είλαη λνκαξρηαθά 2.000 είλαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ 

θαη ηα ππφινηπα είλαη βπηηνθφξα.  Οη εζληθέο νδηθέο κεηαθνξέο 
αλαινγνχλ ζην 98% ησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηα ινηπά κέζα πνπ 

εθηεινχλ κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζπκβάινπλ ζην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

ε. Απφ ην ζχλνιν ησλ απηνθηλεηηζηψλ κφλν ην 5% πεξίπνπ είλαη 

νξγαλσκέλν ζε εηαηξείεο θαη κφλν ην 1% ζε Α.Δ θαη ΔΠΔ. 
 

Η κσβέρνηση με τοσς Νόμοσς 3887/10 και 4038/12 στοτεύει λα αιιάμεη ην ππάξρνλ 
θαζεζηψο θαη κε ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα λα βνεζήζεη ζηελ ίδξπζε 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαθνξψλ κε ζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεο, logistics, πάξθηλγθ, θιπ.). Γηαπηφ θαη νη  
επελδχζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ρεξζαίνπ εκπνξεπκαηηθνχ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ, είλαη πιένλ κνλφδξνκνο αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην γεγνλφο πσο κέρξη 
ζήκεξα ν ηνκέαο απηφο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, αλ θαη ζπκκεηέρεη ζε 
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πνζνζηφ 7% ζην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, δελ έρεη εληζρπζεί απφ θαλέλα εζληθφ ή 
επξσπατθφ πξφγξακκα. 
 

Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ είναι να εξαζθαλίζει ζηο μεγαλύηεπο 
δςναηό βαθμό, ζηιρ ενιζσςόμενερ επισειπήζειρ: 

 πλζήθεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο 
ζέζεο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ Ν3887/10 θαη 
Ν4038/12 θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Γπλαηφηεηα ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεκνλσκέλσλ νδεγψλ-
επηρεηξήζεσλ  πνπ νδεγεί αλακθίβνια ζε εζσηεξηθφ κε πγηή αληαγσληζκφ 

θαη δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη επίηεπμεο νηθνλνκηψλ 
θιίκαθαο, αμηνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο,  

 Μείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ  ρξήζε ζχγρξνλνπ 
εμνπιηζκνχ. 

 Πξνυπνζέζεηο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ εθαξκνγήο 
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εθπαίδεπζεο 
νδεγψλ, ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο κεηαθηλήζεσλ νρεκάησλ, κείσζεο  αγνξψλ 
αληαιιαθηηθψλ θαη ζέξβηο θαη εθαξκνγήο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.  

Ο εθζπγρξνληζκόο ησλ εηαηξεηώλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθώλ 
κεηαθνξώλ, ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο 
θαη επαγγεικαηίεο νδεγνχο λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαζψο θαη λα 
πξνζαξκφδνληαη ηαρχηεξα ζηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπνξηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, εμαηηίαο απηήο. 
Δθηφο ησλ ζεκαληηθψλ θαη άκεζσλ σθειεηψλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ην 

πξφγξακκα ζπκβάιιεη γφληκα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ην εθζπγρξνληζκφ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ 
γεληθφηεξα. 

 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€ 

(Γεκφζηα Γαπάλε), γηα ηηο πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000€ ηα 10.000.000€ θαηαλέκνληαη γηα 
ηηο πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 

φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 3887/2010 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Αξ.5, παξ.2 ηνπ Ν. 4038/12  θαη ηα ππφινηπα 

20.000.000€ γηα ηηο λέεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3887 
(30/9/2010) κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ θαη γηα ηηο ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξέο, 
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ ππφ ηε κνξθή 

Α.Δ θαη Δ.Π.Δ. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο, ην αδηάζεην πνζφ ζα κεηαθέξεηαη ζηελ άιιε 
θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαινγίεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο 
ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο.  
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Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κέζσ ησλ παξαθάησ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ: 
 

1. Πνζφ 9.250.000€ 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 Κσδηθφ 

Θεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο 
θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ». 

2. Πνζφ 6.000.000€ απφ ην Πεξηθεξεηαθό 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 9.000.000€ απφ ην Πεξηθεξεηαθό 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 750.000€ απφ ην Πεξηθεξεηαθό 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 4.500.000€ απφ ην Πεξηθεξεηαθό 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 GR161UPO01). 
6. Πνζφ 500.000€ απφ ην Πεξηθεξεηαθό 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). 

 
Η δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαζψο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
 

Απνζηνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη: 
 
(α) ε ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

θαη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηε 
κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη 

 
(β) ε ζπκβνιή ζηελ δηφξζσζε ησλ θπξηνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ 

ζηελ Κνηλφηεηα, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ 
πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ 

πεξηθεξεηψλ. 
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3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

Σν πξφγξακκα «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Θα πινπνηεζεί 

απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΤΓ ΔΠΑΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν 
Φνξέα ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο  Αληαγσληζηηθφηεηα  θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ)  ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε 
εθρψξεζεο.   

 
 
4. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε: 

 
1. Ν.1959/1991 «Για ηιρ οδικέρ μεηαθοπέρ, ηιρ επικοινωνίερ και άλλερ 

διαηάξειρ»  

2. Ν.2244/94 (ΦΔΚ 168/Α/1994) όπωρ ιζσύει, 
3. Ν.2308/95 (ΦΔΚ 114/Α/1995), 

4. Ν.2438/96 (ΦΔΚ 211Α) 
5. Ν.2465/1997 «Θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος Μεηαθοπών και 

Δπικοινωνιών» 
6. Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ 

Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ», όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

7. Ν.2801/2000 «Ρςθμίζειρ θεμάηων απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος 
Μεηαθοπών και Δπικοινωνιών και άλλερ διαηάξειρ» 

8. Π.Γ.346/2001 «Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ 
διαηάξειρ ηων οδηγιών 96/26 ΔΚ και 98/76 ΔΚ ηος ςμβοςλίος, Πεπί 
πποζβάζεωρ ζηο επάγγελμα ηος οδικού μεηαθοπέα εμποπεςμάηων και 

επιβαηών και αμοιβαίαρ αναγνωπίζεωρ ηων διπλωμάηων, 
πιζηοποιηηικών και άλλων ηίηλων πος διεςκολύνοςν ηην ππαγμάηωζη 

ηος δικαιώμαηορ εγκαηαζηάζεωρ ηων μεηαθοπέων αςηών ζηον ηομέα 
ηων εζωηεπικών και διεθνών μεηαθοπών» 

9. Ν.3446/2006 «Για ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία απσών ελέγσος για 

ηην κςκλοθοπία ηων οσημάηων – Ρςθμίζειρ για ηιρ επιβαηικέρ 
μεηαθοπέρ και άλλερ διαηάξειρ» 

10. Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/03-12-2007) «Γιασείπιζη, Έλεγσορ και 
Δθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 
2007-2013» όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, 

11. Ν.3840/2010 (ΦΔΚ 53 Α / 2010) 
12. Ν.3752/2009 (ΦΔΚ 40/Α/04-03-2009) «Σποποποιήζειρ επενδςηικών 

νόμων και άλλερ διαηάξειρ», 
13. Ν.3887/2010 «Οδικέρ Δμποπεςμαηικέρ Μεηαθοπέρ». 
14. Ν.4038/12 «Δπείγοςζερ πςθμίζειρ πος αθοπούν ηην εθαπμογή ηος 

μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ 2012−2015 
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15. Π.Γ. 431/24-11-1995 «Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ 
διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ ηος ςμβοςλίος ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων 
92/106/ΔΟΚ ηηρ 7ηρ Γεκεμβπίος 1992 θέζπιζη Κοινών Κανόνων για 

οπιζμένερ ζςνδςαζμένερ εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ μεηαξύ ηων 
Κπαηών Μελών» 

16. Π.Γ.98/1996 (ΦΔΚ 77Α) 
17. Π.Γ.79/2004(ΦΔΚ  62 Α) 
18. Απόθαζη ηος Τποςπγού Οικονομίαρ & Οικονομικών 14053/ΤΠΑΤΓ 

1749/27.3.08 (ΦΔΚ 540/Β/27.3.08) όπωρ ιζσύει, 
19. Απόθαζη ηος Τποςπγού Μεηαθοπών και Γικηύων 126414/1368 (ΦΔΚ 

Β΄797/10.05.2011) 
20. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 1998/2006  για ηην εθαπμογή ηων 

ενιζσύζεων ήζζονορ ζημαζίαρ (De minimis), 

21. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθμ. 800/2008 ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 6ηρ 
Αςγούζηος 2008 και ειδικόηεπα ηα άπθπα 14,19,40 (Γενικόρ 

Απαλλακηικόρ Κανονιζμόρ – ΓΑΚ) 
22. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ ΔΚ 1083/2006 ηος ςμβοςλίος ηηρ 11.7.2006 

(ΔΔΔΔ L 210/31.7.2006) “πεπί καθοπιζμού γενικών διαηάξεων για ηο 

Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Δςπωπαϊκό Κοινωνικό 
Σαμείο και ηο Σαμείο ςνοσήρ και ηην καηάπγηζη ηος ΔΚ 1260/1999”, 

όπωρ ιζσύει. 
23. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ ΔΚ 1828/2006 ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 8.12.2006 

(ΔΔΔΔ L 317/27.12.2006) “για ηη θέζπιζη κανόνων ζσεηικά με ηην 

εθαπμογή ηος κανονιζμού ΔΚ 1083/2006 ηος ςμβοςλίος ηηρ 
11.7.2006 πεπί καθοπιζμού γενικών διαηάξεων για ηο Δςπωπαϊκό 

Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και 
ηο Σαμείο ςνοσήρ και ηος κανονιζμού ΔΚ 1080/2006 ηος Δςπωπαϊκού 

Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος για ηο Δςπωπαϊκό Σαμείο 
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ όπωρ ιζσύει. 

24. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ (ΔΚ)1080/2006 (Κανονιζμόρ για ηο Δςπωπαϊκό 

Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, όπωρ ιζσύει. 
25. Δςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ 1071/2009 «ζσεηικά με ηη θέζπιζη κοινών 

κανόνων όζον αθοπά ηοςρ όποςρ πος ππέπει να πληπούνηαι για ηην 
άζκηζη ηος επαγγέλμαηορ ηος οδικού μεηαθοπέα και για ηην 
καηάπγηζη ηηρ οδηγίαρ 96/26/ΔΚ ηος ςμβοςλίος» όπωρ ιζσύει  

 
εκεηψλνληαη επίζεο ηα εμήο:  

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

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Η ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

2. Ο παξψλ νδεγφο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πέληε πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΔ 
& 4 ΠΔΠ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο). 

3. 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 απνηππψλνληαη ζην Κεθάιαην 2. 
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο 
πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο. ην 

πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε 
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βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επηρεηξεζηαθφ 
πξφγξακκα. Γειαδή, ε βαζκνινγία βάζεο (50%) απνηειεί αλαγθαία, 
αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε κηαο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα. 

Σν πξφγξακκα δελ πξνβιέπεη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο.  
4. ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ ΔΠΑ ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ 
κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 

Καλνληζκφ ΔΚ 1083/2006 (άξζξν 16) ηεο Δ.Δ. 
5. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο (De minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 
Καλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή 

ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
100.000 επξψ (γηα ηνλ ηνκέα ησλ Οδηθψλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα 

ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν (2) 
πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε) πξηλ από ηελ εκεξνκελία έληαμεο 
ηεο πξόηαζεο.  

Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ «Όηαν 
ηο ζςνολικό ποζό ενίζσςζηρ πος πποβλέπεηαι βάζει ενόρ μέηπος 

ενίζσςζηρ ςπεπβαίνει ηο παπαπάνω ανώηαηο όπιο, ηο εν λόγω ποζό 
ενίζσςζηρ δεν μποπεί να ςπασθεί ζηο εςεπγέηημα ηος παπόνηορ 

κανονιζμού, ούηε ππορ ηο μέπορ πος δεν ςπεπβαίνει ηο ανώηαηο όπιο. 
ηην πεπίπηωζη αςηή, δεν μποπεί να γίνει επίκληζη ηος εςεπγεηήμαηορ 
ηος παπόνηορ κανονιζμού για ηο ζςγκεκπιμένο μέηπο ενίζσςζηρ ούηε 

καηά ηον σπόνο σοπήγηζηρ ηηρ ενίζσςζηρ ούηε ζε οποιοδήποηε 
μεηαγενέζηεπο σπονικό ζημείο».  

Ο έιεγρνο εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο De – Μinimis γίλεηαη φρη κφλν 
ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζε επίπεδν «δεδνκέλεο 
επηρείξεζεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1998/2006. Ωο «δεδνκέλε επηρείξεζε» λνείηαη κηα εληαία νηθνλνκηθή 
νληφηεηα, ε νπνία πεξηθιείεη κηα εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηαρζεί ζηε δηαξθή εμππεξέηεζε 
νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη άιιεο 
επηρεηξήζεηο φπσο ε νκάδα ή φκηινο επηρεηξήζεσλ κε θνηλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηφζν πξηλ ηελ έληαμε ηεο πξφηαζεο (ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) φζν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (βιέπε 

θαη Παξάξηεκα XV).  
Σν ζεκείν απηφ ζα απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε ειέγρνπ πξηλ ηελ 
ππαγσγή, θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ / απόξξηςεο ηεο πξόηαζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζψξεπζεο (100.000,00€ 
γηα ηηο Οδηθέο Μεηαθνξέο) ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ησλ ηξηψλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα 2 πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά έηε). Γηα ην φξην ησλ 100.000 επξψ ππνινγίδνληαη θαλνληθά 
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κφλνλ νη de minimis εληζρχζεηο πνπ έιαβε ε επηρείξεζε θαηά ην ηξέρνλ 
νηθνλνκηθφ έηνο θαη θαηά ηα 2 πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. 
χκθσλα επίζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 1998/2006 / άξζξν 2, παξ. 

5, απαγνξεύεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο 
θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε 

απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε 
θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  
6. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εληζρχζεσλ De 

minimis, θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ζε 
Τπεχζπλε Γήισζε φιεο νη ρνξεγεζείζεο εληζρχζεηο αλά δεδνκέλε 
επηρείξεζε (αλεμάξηεηα εάλ είλαη γηα ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο 

δαπάλεο) θαζψο θαη νη ρνξεγεζείζεο άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο κφλν γηα 
ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία (ζχκθσλα κε ηελ α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-
2011) απφ ηνπο αξκφδηνπο ΔΦΓ θαη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 
Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη 

πξφηαζε πξνο αμηνιφγεζε ζην παξφλ πξφγξακκα, ζα δειψζεη εγγξάθσο 
ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, θαη ζηελ 

ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, φια ηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζηα νπνία ελδερνκέλσο 

ζπκκεηείρε γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο 
ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ζε θάζε πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα ΔΚ αξ. 1998/2006 θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, 
αλεμαξηήησο αλ αθνξνχλ ηηο ίδηεο ή άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα λα 

ειεγρζεί ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηήξεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 
εληζρχζεσλ De minimis.  

7. Θα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απνξξένπλ απφ 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 (Άξζξα 5-9) θαζψο θαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/2006 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 
κε αλαπεξία (ΑκεΑ) φπσο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο απηνχ.  

8. Ο παξψλ Οδεγφο εμαηξεί απφ ηε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζε απηφλ θάζε 

επηρείξεζεο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ ξεηψο εμαηξείηαη απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1998/2006, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 

απηνχ.  
 
 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΩ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ 
ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο 
έληαμεο ζην πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 
είλαη ηα παξαθάησ: 

 
 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα. 
 Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη θπζηθή ππνβνιή θαθέισλ 
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πξνηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 
 Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ 

πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ. Η έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κε 
θζίλνπζα βαζκνινγηθή θαηάηαμε κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 

δηαηηζέκελσλ πφξσλ αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο 
αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο 

ππνςεθίνπο. 
 

 
6. ΣΤΠΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΦΟΡΔΙ 
 

6.1 Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 
 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο 
επηρεηξήζεσλ: 
 

Α) Τθηζηάκελεο Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο  επηρεηξήζεηο  πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο 

ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (δηεζλψλ θαη κε) θαη νη 
νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο» 

(Παξάξηεκα  VII) θαη έρνπλ αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν 
κέρξη ηελ 30/9/2010, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε θαη νη νπνίεο 

έρνπλ λνκηθή κνξθή φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 
3887/2010 θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5 , 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4038/12. 
Απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ :  
 Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ 

νδηθψλ κεηαθνξψλ (ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 3887/10 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 

 Απαζρνινχλ έσο 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθ. επξψ ή ην  χςνο ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθ. Δπξψ. 

 Λεηηνπξγνχλ λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο.  

Β) Νέεο, λενζύζηαηεο θαη ππό ζύζηαζε Μηθξέο Πνιύ Μηθξέο 
Δπηρεηξήζεηο θαη  κεζαίεο (start-up επηρεηξήζεηο) 
•  Ωο λέεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο 
ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (δηεζλψλ θαη κε) θαη νη 

νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«49.4  Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο 
κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα  VII),   έρνπλ  αξρίζεη  ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο κεηά ηηο 30/9/2010 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε. 

Γηα απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ ή ζα ηδξπζνχλ κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3887 (30/9/2010) επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη 
εηαηξείεο κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ. 
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 Τπό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 
έρνπλ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ηα νπνία 

επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ. Η απαίηεζε απηή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ή 
κεηφρσλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία 
πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επηιέμηκν 

θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο 
εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα  VII). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα ζα ζπζηήζνπλ 
εηαηξεία ΑΔ ή ΔΠΔ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο 
επηρνξήγεζεο. 

 
•  Νενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απηέο πνπ είλαη ππφ ζχζηαζε 
θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ ηδξπζεί αιιά δελ έρνπλ θιείζεη κηα 
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
 

 
 
Τπνγξακκίδεηαη όηη θάζε επηρείξεζε δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν 

πξόηαζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο, απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε), 
πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

απνξξίπηνληαη όιεο. 
Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη φηη θάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κόλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη 
πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρεη, ζα 

απνξξίπηνληαη όιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζώπσλ. 
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 6.2 θαη 6.3. 
 
6.2 Μνξθή θαη Γξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 
Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ νξίδνληαη 

απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 3887/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηνλ Ν.4038/12. Γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3887 (30.09.2010) επηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλν νη εηαηξείεο κε λνκηθή 

κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ.Σν αληηθείκελν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (είηε γηα 
πθηζηάκελε είηε γηα λέα είηε γηα ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε) πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο θσδηθνχο Κ.Α.Γ. 2008 (NACE—
αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
ηνκέσλ ησλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα VII Οη θσδηθνί απηνί ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ή ζηα 

έληππα θνξνινγηθήο δήισζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Δ3) ή ζε άιιν ζηνηρείν 
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηόρξεζεο 
(franchising) θαζώο επίζεο θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
ΚΒ) θαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. 

 
 

 
6.3 Πξνϋπνζέζεηο Δπηιεμηκόηεηαο: 
 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο, νη λέεο θαη ππφ 
ζχζηαζε (startup) επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
 
1. Έρνπλ δξαζηεξηφηεηα ή επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία ηαμηλνκείηαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο 

κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα  VII). 
2. Έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ Δζληθή ή/θαη Γηεζλή 

δξαζηεξηφηεηα. 

3. Πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 3887/2010 θαη ησλ ζρεηηθψλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 

4. Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ 
θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο 2003/361/ΔΚ 
θαη φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008, 

νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ησλ νπνίσλ 
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη Δπξψ ή ην ζχλνιν 

ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξψ (γηα δχν ζπλερφκελεο 
ρξήζεηο). ην Παξάξηεκα V ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ αλαθέξεηαη ν νξηζκφο 

ηεο πνιχ κηθξήο, κηθξήο θαη κεζαίαο επηρείξεζεο 
5. Η επηρείξεζε πξέπεη λα κελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε 

ελίζρπζεο.  
6. Η επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 2 παξ. 1 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 
πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα VI ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 

7. Οη λέεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

έξγνπ. 
8. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δειαδή λα έρνπλ ηελ 

θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο (ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο). 
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ θάλεη 
αίηεζε γηα έθδνζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απνξξίπηνληαη εμ’ αξρήο απφ ην πξφγξακκα. 

9. Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο  θαη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 
10. Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ 

έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δπίζεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα 
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ππνβιεζνχλ ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή 
θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ωο πξνο ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο 
ελέξγεηεο, ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζψξεπζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (De minimis) θαη ηνλ Γεληθφ 
Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ 800/2008. 

11. Η έλαξμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ έρεη γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο (δειαδή αλάιεςε λνκηθψλ 
δεζκεχζεσλ, παξαγγειίεο κε πξνθαηαβνιή, έθδνζε ηηκνινγίσλ, δειηίσλ 

απνζηνιήο, ζπκβάζεηο θιπ.) γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε 
βάζε ηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (άξζξα 14, 19 θαη 40). Δπηπιένλ, 
γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο -  Δληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De 

minimis aid), ε έλαξμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ έρεη γίλεη πξηλ ηελ 
εκεξνκελία πξνθήξπμεο (ηειεπηαία εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο). 
12. Η επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο 
λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο 
ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη 
εμππεξέηεζεο θιπ.). 

13. Η ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε, ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη, ην αξγόηεξν 
κέρξη ηελ εθηακίεπζε ηεο πξώηεο δόζεο ηεο ελίζρπζεο, λα πιεξνί 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
• λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη, 
ΟΣΑ θ.α.), 

• λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, λα κελ απνηειεί πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, λα κελ 
εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο . 

• λα ηεξεί βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., λα είλαη θνξνινγηθά 
θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, 

• λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, 

• λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη). 
 

Τπνγξακκίδεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ ζπλζήθεο απνηεινχλ γηα θάζε κία απφ 
ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, αζξνηζηηθά, απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Η κε 

ηθαλνπνίεζε θάζε κίαο εμ' απηώλ απνηεινύλ ζπλζήθε απνθιεηζκνύ 
ηεο πξόηαζεο. πλεπψο ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ή ε ειιηπήο ή αλχπαξθηε 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 
πξφηαζεο ε νπνία δελ ζα αμηνινγείηαη θαη ζα ηίζεηαη ζην αξρείν. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ 
 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ 
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» εληζρύνληαη έξγα επηιέμηκνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ από €30.000 κέρξη €180.000. 
Γηεπθξηλίδεηαη πσο ν ππνβαιιόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο 

δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 180.000 € εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ππάξρεη απόθηεζε λένπ νρήκαηνο κε πξνδηαγξαθέο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα θνηλνηηθά πξόηππα (βιέπε θαη πίλαθα Κεθαιαίνπ 10, 

ζεκείν 1 ηνπ Γεληθνύ Απαιιαθηηθνύ Καλνληζκνύ).  
 

 
8. ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ 
 

Σν πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

• Οη δαπάλεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο -  Δληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De 
minimis aid) ζα επηδνηεζνχλ ζε πνζνζηφ 70% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο αμίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επηρνξήγεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο 100.000 €  

 
• Οη δαπάλεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ Γεληθφ Απαιιαθηηθφ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) απιθμ. 800/2008 ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 6ηρ Αςγούζηος 2008 

(άπθπα 14,19 και 40), ζα επηδνηεζνχλ ζε  πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο 
ηνπο αμίαο γηα ηηο λενζχζηαηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο (άξζξν 14) θαη 45% 

ηεο ζπλνιηθήο ηνπο αμίαο γηα ηηο κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο  
επηρεηξήζεηο (άξζξα 19 & 40).  

 
Σν ππφινηπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, ζα 
θαιχπηεηαη κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο 

(επηρείξεζε) ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 

 
Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή δύλαηαη λα απνηειείηαη από ηδία ζπκκεηνρή ησλ 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ (κε ππνρξεσηηθφο).  

 
ε θάζε πεξίπησζε ε ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

20% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΥΔΡΑΙΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 

ειίδα 19 απφ 36 

 

 
 
 

 
«ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ» 

 

Ιδησηηθή πκκεηνρή 

πκκεηνρή απφ  ίδία θεθάιαηα 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ (ηνπιάρηζηνλ)   (1) 
Δλ δπλάκεη Σξαπεδηθή πκκεηνρή 

(2) 

 

 
 

20% 
 

Σν ππνιεηπφκελν θαηά πεξίπησζε πνζνζηφ 

Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 

Αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
δαπαλψλ (De minimis ή Γ.Α.Κ 
800/2008) θαη ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο (κηθξή / πνιχ  κηθξή 
ή κεζαία). Γηα κηα πην ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ηνπ είδνπο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηεο 
βαξχηεηάο ηνπο ζην 

ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην, 
βιέπε ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ 

θεθαιαίνπ 10 ηνπ παξφληνο 
Οδεγνχ.  

 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο 

λενζχζηαησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ Γ.Α.Κ. 800/2008 
(άξζξν 14)  

 
 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο 

κεζαίσλ, κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ 
Γ.Α.Κ. 800/2008 (άξζξα 19,40). 

 
 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο 

κηθξψλ, πνιχ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίνπ 
ηνπ θαλνληζκνχ De minimis  

 

 
Ο Γαλεηζκφο (εάλ 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 

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. Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηόθνη, νη πξνκήζεηεο 
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη 

ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζώο θαη ηα ινηπά θαζαξά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνύρνπ. 

 
Η 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 
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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. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηόθσλ, πξνκεζεηώλ 
θαη ινηπώλ εμόδσλ. 

 
Σκήκαηα ηνπ ίδηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο, ελδνπεξηθεξεηαθά ή θαη δηαπεξηθεξεηαθά εθφζνλ 

νη ηνπνζεζίεο απηέο αλήθνπλ ζε πεξηθέξεηεο ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ 1 (Ήπεηξνο, 
Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε, Θεζζαιία, Ιφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Αλ. Μαθεδνλία 

& Θξάθε θαη Γπηηθή Διιάδα).  
ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Κ. Μαθεδνλίαο, Γ. Μαθεδνλίαο, . Διιάδαο Ν. 
Αηγαίνπ, ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 
ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε 
δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κέρξη έλα (1) έηνο απφ ηελ 

απφθαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Σν πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ππνινγίδεηαη 
ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ) απφ ηελ Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο 

ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε 
εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο (Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010 (νηθνλνκηθφ έηνο 2011) θαη απφ 
ηηο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 
 

Ο έιεγρνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζε ΔΜΔ ηφζν θαηά ην 
κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο 
Γειψζεηο (ΑΠΓ), νη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην 
έληππν Δ7 ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν δηθαηνχρνο ζα νθείιεη λα 
επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ρνξεγεζείζαο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζην 
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ.  

 
 

9. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 
 
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο 
κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί πξηλ 

ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Καη' εμαίξεζε, δχλαηαη λα δνζεί πξφζζεηε 
παξάηαζε ηξηψλ κελψλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηεθκεξησκέλεο αλσηέξαο βίαο. 
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Τπάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην Κεθάιαην 12.5 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
 

 
 

10. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ-ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΔΞΟΦΛΗΗ 
ΓΑΠΑΝΩΝ 

 

Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Δλεξγεηώλ - Γαπαλώλ 

 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα: 

 Με ηνλ  Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο - Δληζρχζεηο 
ήζζνλνο (De minimis aid) 

 κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 

2008 (άξζξα 14,19,20) γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 
εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο (ΓΑΚ). 
 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη: 

 
α)  γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκό De minimis, ε 

εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
β) γηα ηηο  δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθό Απαιιαθηηθό 

Καλνληζκό, ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο 
ζην πξόγξακκα. 

 
Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 

ηελ επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ αηηνχκελσλ δαπαλψλ κε 
ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 
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Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΠΟΟΣΟ  

Ή ΠΟΟ ΣΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ DE MINIMIS 

1 Κηηξηαθέο εξγαζίεο (αλέγεξζε / δηακφξθσζε)  ζπλεξγείσλ, 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο 

 

100% 

2 Δπελδχζεηο ζε πάγηα: 

 Μεηαζθεπή – δηαζθεπή θνξηεγψλ απηνθηλήησλ  
 Δμνπιηζκφο θφξησζεο – εθθφξησζεο, ξάθηα θιπ 

 Δμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  
νρεκάησλ 

 Δμνπιηζκφο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ (επηιέμηκε γηα 

απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο 
επηρείξεζεο)  

100% 

3 Αγνξά νηθνπέδνπ 10% 

4 Γαπάλεο γηα ΑΠΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο 

25% θαη έσο 15.000€ 

5 Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
θιπ. 

10% 

6 Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 
ζε ΒΙ.ΠΔ., Βηνηερληθά Πάξθα. 

30% 

7 Άυιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) 
 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

 Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο 
 Γαπάλεο ζπκβνχισλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
    -  Παξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο 

έξγνπ 
         - Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ 

         - Γεκηνπξγία – θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα 
πξψηε θνξά 

         - Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 

επηρείξεζεο ζε e-marketplaces θαη αλάπηπμε 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

         - χληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή 
θαη πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 
(Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, θ.α.) 

20% 
 

 
 
Έσο €4.000 

 
Έσο €6.000 

Έσο €8.000 
 
Έσο €8.000 

 
 

Έσο €6.000 έθαζην 
πξφηππν πηζηνπνίεζεο 
 

 

Το άθποιζμα ηων δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) ππέπει να είναι μεγαλύηεπο ή ίζο 
ηος 50% ηων ζςνολικών δαπανών De minimis. 
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ΓΑΠΑΝΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ  
(άξζξα 14, 19,40) 

 

 
 

 
 

 
 
1 

 
Απφθηεζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ ησλ νπνίσλ 

νη πξνδηαγξαθέο ππεξβαίλνπλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα ή 
απμάλνπλ ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ειιείςεη 

θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ κε πεξηβαιινληηθή βειηίσζε. 
εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο ζεσξνύληαη νη πξόζζεηεο 
επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα 

επηηεπρζεί πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο από ην επίπεδν πνπ απαηηνύλ ηα 

θνηλνηηθά πξόηππα θαη όρη νιόθιεξε ε δαπάλε 
απόθηεζεο ηνπ θαηλνύξγηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. 
(άξζξν 19) 

 

 
 

€12.000  

 

 
2 

 

Γαπάλεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο γηα ζπλνιηθή δηάξθεηα 
1 έηνπο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ, εξγαδνκέλσλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΜεΑ) θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 (άξζξν 40)  
 

 

 
30%  

(Ρήηξα επειημίαο) 
 

 

 
 
 

3 

 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο κφλν γηα ηηο λενζχζηαηεο κηθξέο 
επηρεηξήζεηο (ππφ ζχζηαζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 
επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ) γηα 
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο (άξζξν 14).  

πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο, ππεξεζίεο λνκηθήο/ 
δηνηθεηηθήο  ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο/αιιαγήο 

λνκηθήο κνξθήο/αιιαγή έδξαο, θιπ)  
 

25% 

 
Η δαπάλε ηεο θαηεγνξίαο 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Γεληθνύ 

Απαιιαθηηθνύ Καλνληζκνύ, ελώ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζα πινπνηεζεί σο 
ξήηξα επειημίαο θαη ζα παξαθνινπζείηαη κε δηαθξηηό ηξόπν από ην 

ΠΚΔ.  
 

Γηα παξαδείγκαηα – ζελάξηα ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ βι. Παξάξηεκα Ι ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ. 
 

Γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ νη νπνίεο είλαη 
επηιέμηκεο ζην πξφγξακκα βι Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ  
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11. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 
Η επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν 

παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 
Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 
ππνβάιινληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: www.ependyseis.gr 

Τπελζπκίδεηαη φηη πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα 
αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε 

ππνρξέσζε 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 θαη Ναπηηιίαο 

(www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.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 Ιδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα X). 
 
Ωο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 24ε 

ώξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 
πξνηάζεσλ δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ.  
 

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνύλ ζα είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ 
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ζηα κέξε 

ππνβνιήο ν θπζηθόο θάθεινο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά.  
 
Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ 

θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο 
(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλαλ από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε 
ηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ πεξηθεξεηαθή 
αξκνδηόηεηά ηνπ θαζέλα θαζώο θαη ζηα ζπλεξγαδόκελα κε ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη Αλαπηπμηαθνύο Φνξείο (Βιέπε 
Παξάξηεκα X ηνπ Οδεγνύ).  

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηνλ πεξηθεξεηαθά 
αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (ή ζηα αληίζηνηρα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ 
ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο) κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ypoian.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
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(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
ησλ πξνηάζεσλ.  
 

ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ εκεξνκελίεο είλαη αξγίεο, νη θαηαιεθηηθέο 
εκεξνκελίεο παξαηείλνληαη 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 Παξάξηεκα  ΙΙΙ  . 
 

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

 Η 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. Η 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. Η 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 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ 

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

ΑΦΜ 
«......................................................................................................» 
Κσδηθόο Πξόηαζεο(1) : «………………….» 

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

(1) Δίναι ο κωδικόρ πος θα παπασθεί καηά ηην ηλεκηπονική παπαλαβή ηος 

Δνηύπος Τποβολήρ. 
 

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.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ νθείιεη λα νινθιεξσζεί εληφο 30 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο θπζηθήο παξαιαβήο ησλ 
θαθέισλ.  

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο ζην πξφγξακκα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.   

 
 
12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΑΡΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 

12.1 Έναπξη έπγων 

Οη δηθαηνχρνη ησλ έξγσλ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο 
έληαμεο, ζηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. ηελ 
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 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. Ωο 
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 

ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην 
Πξφγξακκα.  
 

12.2 Παπακολούθηζη έπγος 
Οη δηθαηνχρνη είλαη ππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ 

(ΔΦΔΠΑΔ), γηα ηελ:  
 παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο 
 νξζή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο 

απφθαζεο έληαμεο 
 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 ην ΤΠ.Α.Α.Ν. ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή 
αλαθνξψλ ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα 

ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, ηελ ΔΤΓ - ΔΠΑΔ θαη ηηο 
ινηπέο ειεγθηηθέο αξρέο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμε 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, 
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 πηζαλή αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερίζεη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη 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) Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο 
Η παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ 

επαιεζεχζεσλ ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο 
απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ όξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ 
αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Σν αίηεκα επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ (γηα ηηο ελδηάκεζεο θαη ηελ 
ηειηθή δφζε) ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ηφζν ειεθηξνληθά φζν θαη 

ζε έληππε κνξθή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
Αηηήκαηα Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα 
ππνβιεζνχλ δχν θνξέο. Μία κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 40% θαη κία κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ 80%,ηνπιάρηζηνλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Κάζε Αίηεκα Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο ελεξγνπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. 
Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ρσξίο ηελ ππνβνιή Αηηήκαηνο Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο. 
Β) Δπαιήζεπζε έξγσλ 

Η επαιήζεπζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ή θαη ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο απφ 

έκπεηξα ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ή εμσηεξηθνχο  ζπλεξγάηεο.  
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαιήζεπζεο ζα πξέπεη πξψηα λα απνζηαιεί ην 
αληίζηνηρν αίηεκα επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν αλάινγα 

κε ηελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην έξγν. Σν αίηεκα επαιήζεπζεο - 
πηζηνπνίεζεο 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 ηεο επαιήζεπζεο απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν 
εηδνπνίεζεο επαιήζεπζεο πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο θαη 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε.   
Η επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα ζηειέρε 
επαιήζεπζεο θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο 

θαη ηηο εκεξνκελίεο απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά 
ηελ επί ηφπνπ επαιήζεπζε. 

Μεηά ην πέξαο ηεο  επαιήζεπζεο θαη ηελ απνζηνιή ησλ ηπρφλ 
εθθξεκνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή 
ζπλνδεπφκελε κε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο. 
Η επαιήζεπζε  - πηζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηερληθή πηζηνπνίεζε) 
 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (νηθνλνκηθή 

πηζηνπνίεζε). 
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Σερληθή Πηζηνπνίεζε 
Η ηερληθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε. Η 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 ηεο επαιήζεπζεο. 

Λακβάλνληαη ππφςε: 
 ε απφθαζε έληαμεο θαη ηηο ηπρφλ  εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

πξφηαζεο 

 ην ππνβιεζέλ  αίηεκα επαιήζεπζεο - πηζηνπνίεζεο 
 ν  Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα ινηπά έληππα ηεο 

πξνθήξπμεο 
 ην ζρεηηθφ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
Με ηε δηαδηθαζία ηεο  επαιήζεπζεο εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη ελέξγεηεο ηνπ 

έξγνπ πνπ πινπνίεζε ν δηθαηνχρνο θαη ειέγρνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζή νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη ην 
ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζησζεί ε νξζή θαηαλνκή ησλ 
δαπαλψλ ζε θάζε Καηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη λα 

επηβεβαησζεί ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. Ο ΔΦΔΠΑΔ έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο 
εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε 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 IV ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ. 
 

Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε 
Η νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε θαη 

πεξηιακβάλεη. 
 έιεγρν επηιεμηκφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο. 
 έιεγρν ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ, ησλ πξσηφηππσλ 

ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη κε 
εηδηθή ζθξαγίδα, πνπ θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διέγρνληαη 
επίζεο θαη αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

ησλ πξάμεσλ γηα λα επηβεβαησζεί ε νξζή εθηέιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ (π.ρ. βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, 

εκεξνιφγηα θιπ). 
Μεηά ην πέξαο ηεο επαιήζεπζεο ν ΔΦΔΠΑΔ θαη θαηφπηλ θάιπςεο απφ ην 
δηθαηνχρν ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ επαιήζεπζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγεί, βάζεη ηεο 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο, ην απαηηνχκελν Έληππν Δπαιήζεπζεο, εηζάγεη 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν ζρεηηθή επηζηνιή κε 
ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ. 
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Η θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ Δλφηεηα 12.3. 
 

 
Γ) Παξαιαβή έξγνπ 

Σν ηειηθφ αίηεκα επαιήζεπζεο – πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
έξγνπ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία παξάηαζεο 

(εθφζνλ έρεη δνζεί). Η κε ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ αηηήκαηνο επαιήζεπζεο - 
πηζηνπνίεζεο ή ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ απνηεινχλ ιφγνπο αλάθιεζεο 

ηεο απφθαζεο έληαμεο. 
 
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη : 

 Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 
 Η χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη  

 Η εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
έξγνπ. 

 

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.  
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη  έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κέρξη έλα (1) έηνο απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο δηαηήξεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ΔΜΔ ηφζν θαηά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν 

θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ), νη ζεσξεκέλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ην έληππν Δ7 ή/θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν δηθαηνχρνο ζα νθείιεη λα 

επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ρνξεγεζείζαο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζην 
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ.  

 
Μεηά ην πέξαο ηεο επαιήζεπζεο ν ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ θάιπςεο απφ ηνλ 
δηθαηνχρν ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ επί ηφπνπ 

επαιήζεπζε - πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 
δεκηνπξγεί βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ην απαηηνχκελν Έληππν - 

Απφθαζεο –Οινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, εηζάγεη φια ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ελ 
ζπλερεία απνζηέιιεη ζην 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 έξγνπ1. Η θαηαβνιή ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
ελφηεηα 12.3. 
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. 

                                                           

1 ε απηή ηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ. 
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εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε 
εκεξνκελία ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο πξάμεο. 

 
 

12.3 Καηαβολή δημόζιαρ σπημαηοδόηηζηρ 
 
Η 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.   

 
 
 

Α) Πξνθαηαβνιή (δπλεηηθή) 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 35% 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, ηνπιάρηζηνλ,  κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  
 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε 
ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 
 

 
Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο - 
Πηζηνπνίεζεο 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 ηνπ 
Αηηήκαηνο, θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν 

θαηαβάιιεηαη, ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε κέρξη πνζνζηνχ 80% 
ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πξνθαηαβνιήο (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Κεθάιαην 12.2 Α). 
 

Γ) Απνπιεξσκή 
Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Αηηήκαηνο Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ 
ΔΦΓ (ΔΦΔΠΑΔ) (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.  
 

Δπηζεκάλζεηο 
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, κε 
ειάρηζην θφζηνο ηα 30.000,00 ζχκθσλα κε ηνλ θάθειν ππνβνιήο.   
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Απεληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξγν θάησ ησλ 
30.000,00. Δπίζεο είλαη δπλαηόλ λα απεληαρζνύλ επηρεηξήζεηο 
(δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 18 κελψλ αληίζηνηρα (ή 24 κελψλ εάλ έρεη 

εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα νινθιήξσζεο.  
Δπίζεο νξίδεηαη φηη:  

 Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε ηεξεί 
βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, φπσο ηζρχεη. ρεηηθά κε ηελ εμφθιεζε 

δαπαλψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ.Γ 
 ια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηνπ 

έξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα (10) ρξφληα απφ 
ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο 

θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο 

έιεγρνο.  
 Η επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ εληζρπφκελε επηρείξεζε 

θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε είλαη 

δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε Σξάπεδεο γηα ηελ παξνρή 
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηζφπνζνπ ηεο εθρσξνχκελεο 

επηρνξήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Γηα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ή νιφθιεξεο), 

ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κε φιεο ηηο επί 
κέξνπο ελέξγεηεο πνπ ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

εγθξηηηθή απφθαζε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο.  
 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαηά ηηο επαιεζεχζεηο φηη δελ ηεξνχληαη νη 

φξνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ν 
ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηελ απέληαμε απφ 
ην Πξφγξακκα θαη ηελ επηζηξνθή απφ ηελ δηθαηνχρν επηρείξεζε ηνπ 

πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί, 
πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε 
θαηαβνιή. 

 Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δχλαηαη λα 
ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηελ 
επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

Αθνινπζνχλ δειαδή  νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο απφ ην πξφγξακκα θαη 
ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε επηζηξέθεη ην πνζφλ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο 

επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ λνκίκσλ ηφθσλ απφ ηελ 
εθάζηνηε θαηαβνιή. 

 

12.4 Παπάηαζη ολοκλήπωζηρ ηος επενδςηικού ζσεδίος 
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ 18 κελψλ νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα 
ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε εμάκελεο παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ 
έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε 

ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη 
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θαηαβιεζεί (εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην  50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. Η παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. 
Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη 3 κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

(πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο) θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

 
12.5 Τποποποίηζη ηος επενδςηικού ζσεδίος  
Δίλαη δπλαηέο δύν κόλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο (εμαηξνχληαη ηξνπνπνηήζεηο φπσο νη παξαηάζεηο, 
αιιαγέο επσλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο ζχλζεζεο θηι) θαη εθφζνλ κε ηελ 

αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο 
έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο 
ηνπ. Δπίζεο ε κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ) δελ 

δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  
Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο 
παξάηαζεο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ 

(ΔΦΔΠΑΔ), πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

(πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) ν νπνίνο εηζεγείηαη 
ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη κεηά ηελ γλσκνδφηεζε 
εθδίδεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε.  

Η 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. 

 
Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη/απνξξίπηεη αηηήκαηα 

επελδπηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε: 
o Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 
o Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έσο θαη 6 κήλεο 

o Μεηαβνιή λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. 
o Αιιαγή εμνπιηζκνχ (hardware) πιεξνθνξηθήο φπσο Η/Τ, scanner, 

εθηππσηψλ. 

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 Μεηαθνξέο θνλδπιίσλ κεηαμχ δαπαλψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία ελέξγεηαο ή απφ θαηεγνξία ελέξγεηαο ζε θαηεγνξία ελέξγεηαο 
πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 25% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

o Δπίζεο ν ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 15% ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο.  
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Γηα θάζε άιιν ζέκα επηιακβάλεηαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ 
εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. 
Οη 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. Οη ππνδνκέο 

γηα ΑΜΔΑ δελ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζην επελδπηηθφ ζρέδην 
αιιά κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ίδηα θεθάιαηα. Ωζηφζν, ε χπαξμή ηνπο ζα 
πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ πηζηνπνίεζε. 

 
12.6 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο  

Με απφθαζε ηεο ΔΤΓ - ΔΠΑΔ, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ 
εληαγκέλσλ έξγσλ γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο, νινθιήξσζεο, 
απέληαμεο θαη γεληθφηεξα ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πινπνίεζε 

θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
Δηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε, νινθιήξσζε ή 
αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε ΔΤΓ - ΔΠΑΔ γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  
Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, είλαη ππάιιεινη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπ 

–ΤΠ.Α.ΑΝ.  
Γελ επηηξέπεηαη  ε  ζηειέρσζε  ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε άηνκα 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  ησλ πξνηάζεσλ. 

 
 

 
 

 
13. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
 

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 ΔΦΔΠΑΔ 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 επηρείξεζεο2, κε 

                                                           

2 Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δειψλνληαη κε Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/86 κε ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο εληφο ηξηψλ (3) 
κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ε) 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. Η 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 ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ έηνπο 2010 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ε 
πεξίπησζε ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ 
ππνρξέσζεο, ν δηθαηνχρνο ζα νθείιεη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο 

ρνξεγεζείζαο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ην πνζνζηφ κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% 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 ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ αθξηβή 

θαηακέηξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
4. Δάλ εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: 
α) Αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε ζηελ 

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. 
 

                                                                                                                                                                         

δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ (βι. Κεθάιαην 
16.1) 
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5. 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. 

 
6. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

αιιά θαη γηα 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ππνρξενχληαη 

λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα 
ειέγρνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Τπνρξεώζεηο Γεκνζηόηεηαο  

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. 

 
 
14. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ   
 

14.1 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 θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΔΤΓ - ΔΠΑΔ. 

Ο ΔΦΔΠΑΔ ηεξεί επίζεο ιεπηνκεξείο θαθέινπο ησλ έξγσλ γηα κία 
δεθαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ.  

 Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο / ππαγσγήο 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 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 

Η 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 ΔΤΓ - ΔΠΑΔ., ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ΔΤΓ - ΔΠΑΔ έρεη ην δηθαίσκα 
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ειίδα 36 απφ 36 

 

δηελέξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη ζηνρεπκέλσλ επαλειέγρσλ 
κεηά ηελ νινθιήξσζε έθαζηνπ έξγνπ.  
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. 

 
14.2 Επιβολή κςπώζεων 
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή 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 ΔΦΔΠΑΔ ελεξγεί απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην 


