
1 

 

      
 
 
 
 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007 -2013 
 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ, ΜΔΩ 
ΓΡΑΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ΣΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΚΡΗΖ» 

 
 

ΟΓΖΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 

         
ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 
                                                                                                                                                                
 

 
 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» 



2 

 

ΥΡΖΗΜΖ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΩΝ  
 
Γηθαηνύρνο = Δπηρείξεζε ιήπηεο ηεο ελίζρπζεο 
 
Δλίζρπζε= Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε /Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε 
 
Πξάμε = επέλδπζε, έξγν Γηθαηνχρνπ 
 
Δπαιήζεπζε : ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πξάμεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη πινπνηεζεί 
 
Αίηεκα Eπαιήζεπζεο –πηζηνπνίεζεο δαπαλώλ από δηθαηνύρν = αίηεζε ειέγρνπ 
πινπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ 
 
Δπηηόπηα Δπαιήζεπζε-Πηζηνπνίεζε = επί ηφπνπ έιεγρνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 
Γηνηθεηηθόο έιεγρνο =έιεγρνο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ρσξίο ηε δηελέξγεηα επηηφπηαο επαιήζεπζεο. 
  
Έθζεζε Δπαιήζεπζεο Πηζηνπνίεζεο Πξάμεο = Έθζεζε ΔΦΔΠΑΔ κεηά ηνλ επί ηφπνπ 
έιεγρν (επί ηφπηα επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε) πηζηνπνίεζεο ηνπ   θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ  
 
ΠΚΔ= Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr).  

 
ΔΤΓ/ΔΠΑΔ= Δηδηθή Τπεξεζία Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-
2013 
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ΟΓΖΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  
 
 
1. Δηζαγσγηθό εκείσκα 
 
Ο Οδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ (ΔΑΑ)» απνηειεί έλα ρξήζηκν βνήζεκα ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, πνπ παξαζέηεη ζηνπο Γηθαηνχρνπο, γεληθέο νδεγίεο κε ζηφρν ηελ νξζή 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη γεληθφηεξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Δπίζεο, ν Οδεγφο παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο, νη νπνίνη  πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο 
Γηθαηνχρνπο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπο απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ηνπο 
εηαίξνπο ηνπ. 
 
Απφ ηε κεξηά ηνπο νη Γηθαηνχρνη θξίλεηαη ζθφπηκν λα κειεηήζνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνλ 
Οδεγφ Yινπνίεζεο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ, θαζψο  ε ηήξεζή ηνπ ζα  
νδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγν ηνπο, απαιιάζζνληαο ηνλ 
Γηθαηνχρν, απφ πξφζζεηε θαη άζθνπε γξαθεηνθξαηία θαζψο θαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο.  
 
Σηο νδεγίεο απηέο  θάζε Γηθαηνχρνο κπνξεί λα ηηο πξνκεζεπηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr) θαζψο θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαίξσλ ηνπ.  
 
Γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν ηνπ Οδεγνχ Τινπνίεζεο, ζην πεξηερφκελν ηνπ 
Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ έξγνπ 
ζα ππάξρεη  πάληα  πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε ησλ Γηθαηνχρσλ.  
 
 
2. Γηαδηθαζία Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ Έληαμεο (Φπζηθόο Φάθεινο) 
 
Ο εηαίξνο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ην θάζε Γηθαηνχρν θαζνξίδεηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή 
πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ζα πινπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην. Ο Γηθαηνχρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα απνζηείιεη ζηνλ αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ην θπζηθφ θάθειν. Ο 
θπζηθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά έληαμεο (βι. ην 
ζπλεκκέλν αξρείν ‘δηθαηνινγεηηθά έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο’) πνπ αθνξνχλ ζην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ειέγρνληαη απφ ηνλ αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά 
ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ δηαπηζησζνχλ εθθξεκφηεηεο, ν αξκφδηνο εηαίξνο, 
ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ δηθαηνχρν ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Με ηαθηνπνίεζε ησλ 
δηαπηζησζέλησλ εθθξεκνηήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ έξγνπ νδεγεί ζε απέληαμε.  
 
 
3. Γηαδηθαζία Λήςεο Πξνθαηαβνιήο Δπηρνξήγεζεο 
 
Γχλαηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Γηθαηνχρν, λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή έσο ην 50% ηεο 
εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο κεηά απφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ απφ ηνλ 
αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σν αίηεκα γηα ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Π..Κ.Δ.) θαη 
θαηφπηλ απηνχ πξνζθνκίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ αξκφδην εηαίξν ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ (βι. ην ζπλεκκέλν ειεθηξνληθφ έληππν κε ηα δηθαηνινγεηηθά έληαμεο, πηζηνπνίεζεο 
θαη πιεξσκήο). εκεηψλεηαη φηη, ε εθηακίεπζε ηεο πξνθαηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ην Γηθαηνχρν. 
 
 
 
 
 
 

http://www.efepae.gr/
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4. Δθρώξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ (εθφζνλ δελ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί 
απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα) ε ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
 

 Γελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
επηρείξεζε επηζπκεί λα ιάβεη.  

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε γηα ζχλαςε δαλείνπ πνπ δελ αθνξά ην ίδην ην επηρεηξεκαηηθφ 
ζρέδην.  

 Η  επηρνξήγεζε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ ηξάπεδα αληηζηνηρεί ζην πξαγκαηηθφ χςνο ηνπ 
δαλείνπ πνπ εθηακηεχηεθε ζηελ επηρείξεζε έλαληη ηεο εθρψξεζεο ζε απηήλ.  

 ηε ζχκβαζε εθρψξεζεο ή ζε ζρεηηθή επηζηνιή ε Σξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε λα 
δειψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο ζηνλ νπνίν ζα 
κεηαθέξνληαη κέζσ πίζησζεο απφ ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν ΔΦΔΠΑΔ ε αλαινγνχζα 
επηρνξήγεζε. 

 Ο ΔΦΔΠΑΔ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο 
εθρψξεζεο σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηεο δεηψληαο ηπρφλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία θαη 
δηεπθξηλήζεηο. 

 
 
5. Τινπνίεζε Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ  
 
Η πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ην πην θξίζηκν 
ζεκείν ζηελ ζσζηή εθηέιεζε ηεο επέλδπζεο. 
 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Γηα θάζε ζρέδην νη επηιέμηκεο δαπάλεο κε ηα αληίζηνηρα επηιέμηκα πνζά αλαγξάθνληαη ζην 
ηερληθφ παξάξηεκα ηεο απφθαζεο έληαμεο. Σν ηερληθφ παξάξηεκα είλαη δεζκεπηηθφ γηα θάζε 
επηρείξεζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη απνηειεί 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο ρξεκαηνδφηεζεο.   
 
Απφθιηζε απφ ηνλ παξαπάλσ γεληθφ θαλφλα κπνξεί λα ζπκβεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαη 
εθφζνλ ππνβάιεηε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο (κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην 
8), ην νπνίν βέβαηα ζα πξέπεη λα εγθξηζεί, είηε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αίηεκα ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη ε κεηαβνιή δε μεπεξλά ην 30% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ) είηε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. 
Οη δαπάλεο πνπ ηειηθά ζα ππνβιεζνχλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 70% ηνπ αξρηθά 
επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ηειηθά πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξεο ηνπ 50% ηνπ αξρηθά επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ ζα ειέγρεηαη ε 
ηήξεζε ησλ κέγηζησλ πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ δαπαλώλ. ε πεξίπησζε πνπ 
πηζηνπνηεζνύλ δαπάλεο κηθξόηεξεο ηνπ 50% ηνπ αξρηθά επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
ε πξόηαζε απεληάζζεηαη. 
 
Η πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη 
λα ζπκθσλεί κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο (12/10/2011) θαη έσο 24 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 
έληαμεο. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ έρεη πινπνηεζεί πξηλ από 
ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 
ζεσξείηαη κε επηιέμηκε.  
 
Σα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηηο Γξάζεηο 1 
θαη 2 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα έληππα κε ηα Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
παξαζηαηηθά έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο  Γξάζεο 1 θαη Γξάζεο 2 πνπ ζπλνδεχνπλ 
ηνλ παξφληα Οδεγφ Τινπνίεζεο. 

http://www.e-kepa.gr/files4users/files/programmata/apoth_aproblepton/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%201-1.pdf
http://www.e-kepa.gr/files4users/files/programmata/apoth_aproblepton/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%201-1.pdf
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6. Τινπνίεζε Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ  
 
Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηεί ε επηρείξεζε ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην 
θπζηθφ αληηθείκελν απηήο.  
 
Καζνξηζηηθφ ζεκείν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ είλαη ε ζσζηή έθδνζε θαη εμφθιεζε ησλ 
παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ε 
επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπο.  
 
Σα παξαζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία 
θαηά πεξίπησζε ινγηζηηθά έγγξαθα γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη επαιήζεπζε (πηζηνπνίεζε) ηεο 
νξζήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
 
Ζ εμόθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα αθνινπζεί 
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄/23.04.2010) θαη κπνξεί λα 
γίλεη σο αθνινχζσο : 
 

1.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί 
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε 
ΦΠΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή 
κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο. 
2.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί 
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε 
ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ 
επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη 
ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ 
ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. 

 
Απνδεθηνί ηξόπνη εμόθιεζεο είλαη : 
 

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο (επηηαγήο επηρείξεζεο) απφ ηνλ εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ 
εθάζηνηε δαπάλε, ε νπνία πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) 
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ θίλεζεο ηνπ 
επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηελ 
αξκφδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο επηρνξήγεζεο, (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο 
επηηαγήο ή/θαη πηλάθην παξάδνζεο ηεο επηηαγήο θαη (γ) ε ζρεηηθή απφδεημε είζπξαμεο ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε.  
 

 Καηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ 
εθάζηνηε δαπάλε, απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ απφ ην νπνίν ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ,  ν 
θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ θαη (β) ε 
ζρεηηθή απφδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 

 

 Μεηαθνξά (έκβαζκα) απφ ηνλ εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ  ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο 
ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί 
ηελ εθάζηνηε δαπάλε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) 
αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ (έκβαζκα) φπνπ θαίλνληαη ηα 
ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη (β) ε ζρεηηθή απφδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 
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 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 
Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα κε 
εληνιή ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα, είηε κε ρξέσζε ηνπ 
εηαηξηθνχ/επαγγεικαηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 
απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο, (β) 
θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο εθδνζείζαο επηηαγήο, (γ) ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 
(extrait ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο 
επηρνξήγεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο έγηλε κε ρξέσζε 
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη (δ) ε ζρεηηθή απφδεημε είζπξαμεο ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 
 

 Μέζσ ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ (π.ρ. θαηάζεζε κέζσ web-
banking). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ:  (α) αληίγξαθν ηνπ 
εληχπνπ θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο 
επηδφηεζεο, ζθξαγηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα, (β) αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ 
ζηνηρείνπ-εγγξάθνπ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο θαη (γ) ε ζρεηηθή απφδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ηεο παξαπάλσ 
ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ 
κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 
εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

  Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά 
θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε 
θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο 
πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη παξαζηαηηθψλ 
ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ απφθαζε γηα 
ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ 
επίζεκν θνξέα. 

 ε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο δαπαλψλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα 
πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ην 
απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα.  
 
Γειαδή: 
 

1. Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο 
θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

2. Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ 
παξαζηαηηθνχ. 
 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ δαπαλψλ, ν ΔΦΔΠΑΔ έρνπλ 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 φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε 
ηζρχνληα ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) θαη ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο 
ηνπ ΔΠΑ 2007- 2013. 
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Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 
δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ: 
 
 
Βηβιία Γ’ Καηεγνξίαο 
 

 Αληίγξαθα ησλ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ (θαξηέιεο) ησλ ηεηαξηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 
δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ δαπαλψλ 
απηψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε). 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ ηεο θαηαρψξεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ θαη ησλ εμνθιήζεσλ ηνπο. 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ θαηαρψξεζεο ηεο ηπρφλ ιήςεο πξνθαηαβνιήο ή  
ελδηάκεζεο πιεξσκήο (ην αξγφηεξν θαηά ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ). 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο,  ζθξαγηζκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη ην ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο, φπνπ 
εκθαλίδνληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο (πξνζθνκίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ζρέδην πεξηιακβάλεη απνζβέζεηο παγίσλ). 

 
Βηβιία Β’ Καηεγνξίαο 
 

 Αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ (θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ησλ εμφδσλ φπνπ απηφ απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε), ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα 
παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο. 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πάγηα 
ηεο επηρείξεζεο. 

 
Βαζηθέο επηζεκάλζεηο: 
 

 Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (12/10/2011). ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο πξηλ ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία φπσο πρ έθδνζε παξαζηαηηθψλ (δειηία απνζηνιήο, CMR, 
ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, θιπ), κεξηθήο ή νιηθήο 
εμφθιεζεο δαπαλψλ (πρ πξνθαηαβνιή), ε δαπάλε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζεσξείηαη 
κε επηιέμηκε.  

 ηα παξαζηαηηθά εμφθιεζεο (θαηαζεηήξηα, απνδείμεηο θιπ) πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο (πρ θαηαζέηεο, αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ιήπηεο 
θαηάζεζεο θιπ) 

 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ησλ δαπαλψλ ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα θαη ηα swift ησλ εκβαζκάησλ . 

 Σν ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη εμνθιεζεί ζε ρξφλν 
πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (24 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο έληαμεο) 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ησλ παξαπάλσ 
ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο 
δαπαλψλ αιιά νχηε θαη ηκεκαηηθή ηηκνιφγεζε εληαίαο δαπάλεο πρ εληαίν κεράλεκα ην 
νπνίν ηηκνινγείηαη μερσξηζηά ζε παξαπάλσ απφ έλα ηηκνιφγηα).  

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Ο ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη δελ επηρνξεγείηαη γηα θακία θαηεγνξία επηρείξεζεο. 

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά 
θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 
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 Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε 
πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 

 Γηα ην ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ απαηηείηαη ε χπαξμε εμνθιεηηθήο απφδεημεο γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ.  Αθφκα θαη εάλ ππνιείπεηαη 0,01€, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί 
εμνθιεηηθή απφδεημε.  Δλαιιαθηηθά γίλεηαη απνδεθηή βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 
εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, κε πιήξε αλαγξαθή ζε απηή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ 
εμνθινχληαη. 

 Όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζην 
θαηαζεηήξην δε θαίλεηαη σο θαηαζέηεο ε επηρείξεζε (δηθαηνχρνο) αιιά θάπνηνο ηξίηνο (πρ 
εξγαδφκελνο ή πξφζσπν πνπ δε θαίλεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εηαηξία), ηφηε δχλαηαη λα δεηεζεί ζρεηηθφ έγγξαθν απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ έθαλε ηελ θαηάζεζε είλαη εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο (αλαγγειία 
πξφζιεςεο, πξφζθαηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ θιπ) ε/θαη θαξηέια ηακείνπ.   

 Όηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε επηηαγή, πξέπεη λα ππάξρνπλ αληίγξαθα ησλ εμνθιεηηθψλ 
απνδείμεσλ, ησλ εκβαζκάησλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ησλ ζσκάησλ ησλ επηηαγψλ 
καδί κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εμφθιεζε 
ησλ επηηαγψλ.  ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θξαηεζεί ηα ζψκαηα ησλ επηηαγψλ, πξέπεη 
λα ηα αλαδεηήζεη απφ ην θαηάζηεκα πνπ εηζπξάρηεθε ε επηηαγή. Δλαιιαθηηθά, εθφζνλ ε 
εχξεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο είλαη αδχλαηε,  πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηλάθην 
παξάδνζεο-παξαιαβήο ηεο επηηαγήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή (κε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηεο 
επηηαγήο, ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ πνζνχ) κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ (πξνκεζεπηή). 

 ε θάζε πεξίπησζε, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε 
ηζρχνληα ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) θαη ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο 
ηνπ ΔΠΑ 2007- 2013. 

 
 
7. Τπνβνιή Αηηήκαηνο Διέγρνπ (ελδηάκεζνπ ή ηειηθνύ) 
  
 
Όια ηα αηηήκαηα πξέπεη αξρηθά λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis). 
ηε ζπλέρεηα εθηππψλεηε ην αίηεκα, ζθξαγίδεηε θαη ππνγξάθεηε θαη απνζηέιιεηε ζηνλ εηαίξν 
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (βι. έληππν κε ηα Απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο γηα ηηο Γξάζεηο 1 θαη 2 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζει.30-35). 
 
o Η Πξψηε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί, κεηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
o Η Γεχηεξε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί, κεηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
o Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν 

δηθαηνχρνο ππνβάιεη ηελ ηειηθή έθζεζε πξνφδνπ/νινθιήξσζεο.  
ε πεξίπησζε απέληαμεο ή παξαίηεζεο δελ απαηηείηαη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ πέξαλ ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο έληππεο πξνζθφκηζήο ηνπ. 
 
Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο : 
 

 Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ρσξίο ηελ 
ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο).  
 

 Κάζε έθζεζε πξνφδνπ/νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-
πηζηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο 
πνπ αλαινγεί.  

 

 Σν αίηεκα νινθιήξσζεο (ππνβνιή ηειηθήο έθζεζεο νινθιήξσζεο), ππνβάιιεηαη ζηνλ 
ΔΦΔΠΑΔ έσο θαη ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξέκβαζεο. 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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8. Τπνβνιή Αηηήκαηνο Σξνπνπνίεζεο 
 
Όια ηα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis).  
 
Σν αίηεκα πξέπεη λα είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν – εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ αιιαγψλ πνπ 
πξνηείλνληαη θαη λα έρεη γίλεη ζσζηή θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ δαπαλψλ 
(πνζφηεηεο, ηηκέο, ζηνηρεία πξνκεζεπηψλ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεθκεξίσζε 
ζπκβαηφηεηαο). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη θαη ε επηρείξεζε ζα 
εηδνπνηείηαη λα ην επαλππνβάιιεη. 
 
Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη θαη αθνχ εθηππσζεί, ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη. Αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπ αηηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά (ζε απιά 
θσηναληίγξαθα), φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ, αλάινγα κε ην αίηεκα. 
 
ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπιινγήο επηπιένλ απφ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο.  
 
Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θάζε αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο είηε αμηνινγείηαη απφ ηνλ 
ΔΦΔΠΑΔ είηε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζην 
Γηθαηνχρν κέζσ επηζηνιήο 
 
8.1 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

 
 Σν δηθαηνινγεηηθφ απφ φπνπ πξνθχπηεη ε αιιαγή. Γηα ΟΔ/ΔΔ, ην ηξνπνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν, γηα ΔΠΔ ην ΦΔΚ ηξνπνπνίεζεο (ή ην 
θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν) θαη γηα ΑΔ ην ΦΔΚ νξηζκνχ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ θαη 

 Αληίγξαθν θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ1 ηνπ λένπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ζπκκεηέρεη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κε ηηο 
νπνίεο ε επηρείξεζε θαζίζηαηαη ζπλδεδεκέλε/ζπλεξγαδφκελε ηφηε πξνζθνκίδεηαη 
Τπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φπνπ ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ εληζρχζεηο de minimis πνπ έρνπλ ιάβεη νη 
ζπλδεδεκέλεο/ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο 

 
8.2 Αίηεκα Αιιαγήο Έδξαο 

 
 Βεβαίσζε κεηαβνιψλ απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή έδξαο (γηα φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο) θαη 

 Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ε ΦΔΚ (γηα ΑΔ). 
 
8.3 Αίηεκα Αιιαγήο Σόπνπ Δγθαηάζηαζεο 

 
 Βεβαίσζε κεηαβνιψλ (ε βεβαίσζε εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθνχ εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη 

θαη ππνθαηάζηεκα) απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή (γηα φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο) θαη 

 Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ε ΦΔΚ (γηα ΑΔ)  
 
Δπηζεκάλζεηο: 

 Η αιιαγή ηνπ ηφπνπ ή ηφπσλ πινπνίεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εληόο 
πεξηθέξεηαο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδνληαη, ηφηε 
πξέπεη καδί κε ην αίηεκα αιιαγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο λα ππνβιεζεί θαη αίηεκα αιιαγήο 
έδξαο. 

 
 
 
 
 

http://www.ependyseis.gr/mis
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8.4 Αίηεκα Αιιαγήο Δηαηξηθήο-Μεηνρηθήο ύλζεζεο 

 
 Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο γηα φινπο ηνπο λένπο κεηφρνπο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

 Αληίγξαθν Δ1 ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο) γηα 
φινπο ηνπο κεηφρνπο (παιηνχο θαη λένπο). 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα φινπο ηνπο λένπο κεηφρνπο – θπζηθά πξφζσπα (εθφζνλ 
ππάξρνπλ). 

 Τπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε κε γλήζην ππνγξαθήο γηα ηα πξνγξάκκαηα de minimis πνπ 
πηζαλφλ έρεη ν λένο εηαίξνο (ζπλδεδεκέλεο, ζπλεξγαδφκελεο).  

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ε νπνία εγθξίζεθε ζηε Γξάζε 1, ηφηε ζε πεξίπησζε 
απνρψξεζεο κεηφρνπ ζα δεηεζνχλ ηεθκήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο, εθφζνλ 
ππάξρνπλ, γηα ηνλ λέν εηαίξν. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία αθνξνχλ εηαηξία θαη φρη 
θπζηθφ πξφζσπν δεηνχληαη ηεθκήξηα γηα ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο.   

 
8.5 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκηθήο Μνξθήο 

 
 Σξνπνπνηεηηθφ / Νέν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) 

 ρεηηθά ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ) 

 Γηαθνπή θαη έλαξμε ζηε ΓΟΤ εθφζνλ ε αιιαγή αθνξά κεηαηξνπή απφ ή ζε αηνκηθή 
επηρείξεζε. 

 Πξνζθφκηζε άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο επηρείξεζεο – 
εηδηθφηεξα πξνζνρή φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή απφ αηνκηθή επηρείξεζε ζε 
ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ ή ην αληίζηξνθν. Σέηνηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα είλαη θαηά πεξίπησζε 
ηα εμήο: ηηκνιφγηα πψιεζεο – κεηαβίβαζεο παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο 
επηρείξεζεο ζηε λέα, ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αλάιεςεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο απφ ηε λέα, δηαθνπή ζηε ΓΟΤ ηεο 
πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο θαη έλαξμε ηεο λέαο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά απαηηνχληαη 
θπξίσο φηαλ ε κεηαηξνπή αθνξά απφ ε ζε αηνκηθή επηρείξεζε 

 
8.6 Αίηεκα Αιιαγήο Φπζηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε 
ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηε Πξάμε θαη ηα 
θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ.  
 
Κάζε δηθαηνχρνο (επηρείξεζε) έρεη δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη έσο θαη δχν αηηήκαηα 
ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζνχλ.  
 
Αίηεκα απηήο ηεο κνξθήο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηνηρείνπ ηνπ 
ηερληθνχ παξαξηήκαηνο, έζησ θη αλ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο. 
 
Πξνζνρή: Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη λα πξνζθνκηζηεί εληχπσο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.   

 
8.7 Αίηεκα αιιαγήο πξνκεζεπηή/ώλ  ρσξίο θακία αιιαγή ζην θόζηνο ηεο δαπάλεο θαη 
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο /αιιαγή ζπκβνύινπ εθπόλεζεο κειέηεο ρσξίο θακία αιιαγή 
ζην θόζηνο ηεο δαπάλεο. 
 

 Πξνζθνξά/παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηνπ αηηήκαηνο αλάινγα κε ην 
πεξηερφκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 
εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή πξνκεζεπηή/ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειέηεο 
ζπλνδεχεηαη απφ κεηαβνιή ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ή/θαη ζην πεξηερφκελν/ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο δαπάλεο ηφηε ην ελ ιφγσ αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ην Γηθαηνχρν σο αίηεκα αιιαγήο 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζεκείν 8.6) 
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εκεία Πξνζνρήο:  

 Η θαηαρψξεζε ησλ λέσλ δαπαλψλ λα είλαη ζηε ζσζηή θαηεγνξία δαπαλψλ 
ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ. 

 Δθφζνλ έλα αίηεκα δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν (αλαιπηηθή θαηαρψξεζε δαπαλψλ 
θαη φρη ζπλνιηθή αλά πξνζθνξά, θαηαρψξεζε νξζψλ ζηνηρείσλ πξνκεζεπηψλ, 
ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δαπάλεο θιπ), ζα απνξξίπηεηαη 
θαη ν δηθαηνχρνο ζα θαιείηαη λα ην επαλππνβάιιεη.  

 Όιεο νη ηξνπνπνηεκέλεο – λέεο δαπάλεο ζα ειέγρνληαη γηα ην εχινγν θαζψο θαη ηελ 
ζθνπηκφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Γελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Οη ηειηθά πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 70% ηνπ 
αξρηθά επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ νη πηζηνπνηνχκελεο δαπάλεο 
είλαη κηθξφηεξεο απφ ην 70% ην έξγν ζα νδεγείηαη ζε απέληαμε. 

 
 

9. Έιεγρνη Δγθεθξηκέλσλ Έξγσλ 
 
Ο ΔΦΔΠΑΔ δηελεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 
δεηγκαηνιεηπηηθψο επηηφπηνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ 
εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ. 
 
 
10. Καηαβνιή ελίζρπζεο 
 
Η θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο – εθηφο ηεο είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο  γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη 
ήδε αλαθνξά (βι. παξάγξαθν 3 ηνπ Οδεγνχ) γίλεηαη σο εμήο : 
 
α) Δλδηάκεζε Πιεξσκή (ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ) 
o Η ελ ιφγσ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε επηηπρνχο Δλδηακέζνπ Διέγρνπ-

Δπαιήζεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη 
αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
 

β) Δλδηάκεζε Πιεξσκή (ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ) 
o Η ελ ιφγσ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε επηηπρνχο Δλδηακέζνπ Διέγρνπ-

Δπαιήζεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη 
αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 
γ) Απνπιεξσκή 
Η ελ ιφγσ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε Σειηθνχ Διέγρνπ-Δπαιήζεπζεο θαη 
πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 
πινπνηήζεθε. 
 
Γηα ηε ιήςε ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο ν Γηθαηνχρνο πξνζθνκίδεη θάζε θνξά ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαη παξαζηαηηθά έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο γηα ηηο Γξάζεηο 1 θαη 2 ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
 
Ο ΔΦΔΠΑΔ θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζην Γηθαηνχρν δχλαηαη, εθφζνλ θξηζεί 
αλαγθαίν, λα δεηήζεη γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πέξα απηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 
εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο εληζρχζεηο DE-MINIMIS ν Γηθαηνχρνο νθείιεη, κεηαμχ άιισλ, λα 
επηθαηξνπνηήζεη θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε πνπ ζα ιάβεη (πξνθαηαβνιή/ελδηάκεζε/ηειηθή) 
ηελ Τπεχζπλε Γήισζε DE-MINIMIS  εηδηθά γηα ην δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή ηεο 
Αίηεζήο ηνπ γηα έληαμε ζην Πξόγξακκα κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο 
Απόθαζεο. Δλδερφκελε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ DE-MINIMIS επηθέξεη απέληαμε ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 1998/2006 (Καλφλαο 
DE-MINIMIS). 
11. Τπνρξεώζεηο Γηθαηνύρνπ 
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 Καηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη : 
 
 Να παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη 

ηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ιήςεο ζηνηρείσλ, πνπ 
απαηηνχληαη απφ ην Δ.Π. ΔΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ θαη ην ΔΠΑ 
2007-2013, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμε ηνπ δηθαηνύρνπ από ην 
Πξόγξακκα. 

 
 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάξηεζε 

αλακλεζηηθήο πηλαθίδαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζή ηεο νη νπνίεο ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζηνπο Γηθαηνχρνπο. Γηα 
ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο καδί κε ηελ έθζεζε νινθιήξσζεο γηα ηελ ηειηθή 
επαιήζεπζεο(πηζηνπνίεζεο) ηνπ έξγνπ ηνπο ζα απνζηέιινπλ ην ζρεηηθφ 
θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.  

 

 Γεηγκαηνιεπηηθά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επηηφπηα επαιήζεπζε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, απφ ηελ 
ΔΤΓ/ΔΠΑΔ, ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Δηδηθφηεξα, ε ΔΤΓ/ΔΠΑΔ έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο φρη κφλν δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη 
ζηνρεπκέλσλ επαλειέγρσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ.  

 

 Ο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ έσο θαη ηελ 
νινθιήξσζε απηνχ λα δηαηεξεί ηα ΔΜΔ πνπ είρε ε επηρείξεζή ηνπ θαηά ην έηνο πξηλ ηελ 
απφθαζε έληαμεο. Δθφζνλ δεκηνπξγήζεη λέα/εεο ζέζε/εηο εξγαζίαο ζα πξέπεη απηή λα 
ππεξβαίλεη ηα παξαπάλσ ΔΜΔ ηνπιάρηζηνλ θαηά κία (1) κνλάδα επηπξφζζεηα απφ ηα 
πθηζηάκελα ΔΜΔ θαηά ην 12 κελν πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζήο ηεο. 
 
Δμαηξνύληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έκεηλαλ θελέο κεηά 
απφ αλαπεξία ή ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ ειηθίαο. 
 

Δπηζεκάλζεηο: 
 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ δελ ππνινγίδνληαη ζηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηόρνπ δηαηήξεζεο ηεο απαζρόιεζεο, δηφηη αληηζηνηρνχλ ζε πξόζζεηεο ζέζεηο 
εξγαζίαο. 

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ αλσηέξσ φξνπ, δειαδή είηε ηεο κε δηαηήξεζεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 ή κε δεκηνπξγίαο ηεο 
λέαο ζέζεο απαζρφιεζεο ην έξγν ζα απεληάζζεηαη. 

 Απαγνξεχεηαη ν εξγαδφκελνο πνπ πξνζιακβάλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 
επηδνηείηαη (είηε ν ίδηνο είηε νη εηζθνξέο ηνπ) απφ άιιν πξφγξακκα (πρ ΟΑΔΓ).  

 
 

12. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ απφθαζε έληαμεο θαη 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ Οδεγφ πινπνίεζεο. 

     Η πξνζεθηηθή κειέηε ηνπο ζαο βνεζά λα γλσξίδεηε επαθξηβψο πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο 
ζαο. Η επίθιεζε ηεο άγλνηαο, εθ ησλ πζηέξσλ,  δελ εθιακβάλεηαη σο δηθαηνινγία. 
Γεληθφηεξα λα έρεηε πάληνηε γλψζε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ ζαο. 

 

 Σεξήζηε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 
     Όζν πην ζπλεπείο είζηε ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηφζν δηεπθνιχλεηε ηελ 

έγθαηξε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζή ζαο. 
 
 
 
 

 Γώζηε έκθαζε ζηελ έθδνζε αδεηώλ 
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     Πνιιέο θνξέο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο θαζπζηεξεί γηαηί δελ ππάξρνπλ έγθαηξα νη 
απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο άδεηεο ή νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα απαηηεί ην 
πξφγξακκα. Πξνζπαζήζηε λα ηηο εμαζθαιίζεηε έγθαηξα. 

 

 Πξνζνρή ζηα παξαζηαηηθά 
     Δζηηάζηε ζην ζσζηφ ηξφπν έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ έξγνπ ζαο. 

Μελ παξεξκελεχεηε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζαο. Γψζηε πξνζνρή ζηηο 
πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζχλαςεο δαλεηαθήο 
ζχκβαζεο κε ην αξκφδην Σξαπεδηθφ Ίδξπκα. Πάληα λα δεηείηαη εμνθιεηηθή απφδεημε γηα 
φιεο ηηο δαπάλεο καο. 

 

 Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ην πεξηερόκελν ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 
έξγνπ ζαο 

     Σν πξφγξακκα ππαγνξεχεη πιήξσο πνηα παξαδνηέα (παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά) 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε ελέξγεηαο ηνπ έξγνπ ζαο θαζψο θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο. Γψζηε κεγάιε πξνζνρή ζηε ινγηζηηθή ηήξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ 
έξγνπ. 

 

 Σεθκεξηώζηε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
     Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζαο ζρεδίνπ επηθνηλσλείηε πάληνηε κε ηα 

ζηειέρε ηνπ αξκφδηνπ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Μελ πξνρσξάηε ζε ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ 
έρνπλ θαη’ αξρή ζεηηθή έγθξηζε θαη πνπ δελ είλαη άξηζηα ηεθκεξησκέλεο.  

 

 πλεξγαζηείηε κε ηα ζηειέρε ζαο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ζαο ζπλεξγάηεο 
     Γηαηεξήζηε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο ζαο, κε ηνλ εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν πνπ πηζαλφλ έρεηε επηιέμεη λα ζαο ππνζηεξίμεη θαη κε ηνλ ινγηζηή ζαο. Η 
κεηαμχ ζαο αγαζηή ζπλεξγαζία επηιχεη πξνβιήκαηα θαη ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο. 

 

 Οξγαλώζηε ηνλ θάθειό ηεο αίηεζεο ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ζαο 
     Τπνβάιιεηε ηελ αίηεζε επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο νξγαλσκέλα θαη κε επηκέιεηα. Έηζη θεξδίδεηε πνιχηηκν ρξφλν 
γηα ηνλ έγθαηξν έιεγρν ηνπ έξγνπ ζαο αιιά θαη ηελ εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. Έξγα 
πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηνπο θαθέινπο ηνπο νδεγνχληαη ζε κεγάιεο 
θαζπζηεξήζεηο ή αθφκε θαη ζε απέληαμε απφ ην πξφγξακκα. 

 

 πλεξγαζηείηε κε ηνπο αξκόδηνπο ειεγθηέο 
     ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηνπ έξγνπ ζαο, είλαη απαξαίηεην λα είλαη παξφληεο ν ππεχζπλνο 

έξγνπ ηεο επηρείξεζήο ζαο, ν ζχκβνπινο (εθφζνλ έρεηε επηιέμεη) ζαο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ 
ινγηζηεξίνπ. πλεξγαζηείηε αξκνληθά κε ηνπο ειεγθηέο θαη κε δηζηάζεηε λα ηνπο αλαθέξεηε 
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε ή ηηο ηπρφλ εζθαικέλεο επηινγέο ζαο. 

 

 Κξαηήζηε αξρείν 
     Φξνληίζηε λα ηεξείηε αξρείν κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο 

ηνπ έξγνπ. Μελ θαηαζηξέςεηε πξσηφηππα παξαζηαηηθά κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ 
αλαθέξεη ν νδεγφο πξνγξάκκαηνο. 

 

 Εεηήζηε ηα απνηειέζκαηα από ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο 
     Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, δεηήζηε απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ/ησλ ειέγρνπ/ειέγρσλ πνπ έιαβαλ ρψξα, θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηνλ 
ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ πηζηνπνηήζεθε θαζψο θαη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηθαηνχζζε λα ιάβεηε. 

 
 
 
 
 
 
13. Δπηθνηλσλία – Πιεξνθνξίεο  
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Η απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ αηηεκάησλ επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο 
ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο θαηφπηλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
ηνπο κέζσ ηνπ ΠΚΔ ζα γίλεηαη θαη ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 
παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε εηαίξνπ (παξάξηεκα VI ηνπ Οδεγνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο) ζηνπ νπνίνπ ηε γεσγξαθηθή επζχλε αλήθεη ν Γηθαηνχρνο (επηρείξεζεο). 
 
Δπίζεο ζηνπο αξκφδηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε γηα νπνηαδήπνηε 
απνξία, δηεπθξίληζε, πιεξνθνξία θαη επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο. 
 
 


