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Θέμα: «Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων τροποποίησης του 

Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. 

Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ, του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και Υποβολή Αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) της ΜΟΔ Α.Ε. 

Κύριοι,  

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα : 

1. Στις 29/02/2016 εκδόθηκε η Υπ. Αριθμ. Α.Π.: 977/244/A2 Υπουργική Απόφαση 

Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων 

Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό 

στο περιβάλλον»  του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 η οποία αφορά στην παράταση της 

ημερομηνίας υποβολής των αιτημάτων τροποποίησης. 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα αιτήματα τροποποίησης πρέπει να υποβληθούν στον 

ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:00. 

Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.  

Διευκρινίζεται ότι, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η προσκόμιση (ή αποστολή) των 

ανωτέρω αιτημάτων στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Στην περίπτωση 

αποστολής του φυσικού φακέλου, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ - συστημένη αποστολή) ή 

στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτη. 

Το κείμενο της απόφασης, καθώς και το νέο τροποποιημένο οδηγό του προγράμματος, 

μπορείτε να τα λάβετε από την ιστοσελίδα του φορέα μας, www.e-kepa.gr και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση : http://www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=233. 
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2. Από την Παρασκευή 26/02/2016 είναι πλέον διαθέσιμες οι φόρμες υποβολής Αιτημάτων 

Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τo πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων 

Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Συνεπώς μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή επιλέγοντας την μορφή του αιτήματος 

που θέλετε να υποβάλλετε. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το υποβληθέν αίτημα θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται μαζί με 

το φυσικό φάκελο στο φορέα μας (ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) προκειμένου να ελεγχθεί. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο φυσικό φάκελο πέραν του εκτυπωμένου αιτήματος επαλήθευσης-

πιστοποίησης δαπανών, σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από το Νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με τον 

Οδηγό του Προγράμματος και τον Οδηγό υλοποίησης.  

Όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αιτήματα τροποποίησης και 

αιτήματα επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών εκτός συστήματος και είτε έχουν 

εγκριθεί, είτε βρίσκονται στη φάση έγκρισης,  θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν 

στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων και να αποστείλουν στον ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μόνο τα εκτυπωμένα 

αιτήματα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το Νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα εξω-συστημικά αιτήματα πρέπει να υποβληθούν με την 

χρονολογική σειρά την οποία εγκρίθηκαν.  

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα, εκτός συστήματος αιτήματα, 

θα υποβάλουν το Τελικό αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών 

ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. (www.ependyseis.gr).  

Σας υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων 

επαλήθευσης-πιστοποίησης είναι η 31/03/2016. 

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γιαλόγλου Δημήτρης 
Υπεύθυνος Δράσης 
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