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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΣΟΤ ΔΠΑΝ ΙΙ 

 

1. Αίηημα Αλλαγήρ Τπεςθύνος Έπγος: 

i. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο από δεκόζηα αξρή, όπνπ ζα δειώλεηαη ν νξηζκόο ηνπ λένπ 

Υπεπζύλνπ Έξγνπ (νλνκαηεπώλπκν θιπ)  

 

2. Για αίηημα Αλλαγήρ Νομίμος Δκπποζώπος: 

i. Τν δηθαηνινγεηηθό από όπνπ πξνθύπηεη ε αιιαγή. Γηα ΟΔ/ΔΔ, ην ηξνπνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθό όπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν, γηα ΔΠΔ θαη γηα ΑΔ ην ΦΔΚ 

ηξνπνπνίεζεο (ε ην θαηαζηαηηθό)  

ii. Υ. Γ. ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα (Β) ηνπ νδεγνύ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ,  ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα 

πηζαλά πξνγξάκκαηα deminimis πνπ έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε 

 

3. Για αίηημα Αλλαγήρ Έδπαρ: 

i. Βεβαίσζε κεηαβνιώλ από ηε ΓΟΥ γηα ηελ αιιαγή έδξαο (γηα όιεο ηηο λνκηθέο 

κνξθέο) θαη 

ii. Τξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ε ΦΔΚ (γηα ΑΔ)  , εθόζνλ ζην 

θαηαζηαηηθό αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε δηεύζπλζε. 

 

4. Για αίηημα Αλλαγήρ Δηαιπικήρ-Μεηοσικήρ ύνθεζηρ: 

i. Πξόζθαην Πξαθηηθό Γ.Σ. κεηόρσλ γηα ΑΔ (αθξηβέο αληίγξαθν κε ζθξαγίδα θαη 

ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ) ή Τξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ (γηα 

ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) όπνπ λα θαίλεηαη ε λέα κεηνρηθή /εηαηξηθή ζύλζεζε θαη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο.  

ii. Υ. Γ. ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ,  ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα (Β) ηνπ νδεγνύ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ,ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, γηα 

πηζαλά πξνγξάκκαηα deminimis πνπ έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε 
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Πποζοσή:  Δθόζον η παπαπάνω μεηαβολή οδηγήζει ζε μεηαβολή και άλλων 

ζηοισείων (πσ αλλαγή νομίμος εκπποζώπος ή αλλαγή ςπεςθύνος έπγος 

εθόζον ςπεύθςνορ ήηαν ο εηαίπορ-μέηοσορ πος αποσώπηζε) ηόηε ππέπει να 

γίνει και ηο ανηίζηοισο αίηημα αλλαγήρ. 

 

5. Αίηημα Αλλαγήρ Νομικήρ Μοπθήρ: 

i. Τξνπνπνηεηηθό/Νέν θαηαζηαηηθό (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ) 

ii. Σρεηηθά ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ) 

iii. Γηαθνπή θαη έλαξμε ζηε ΓΟΥ εθόζνλ ε αιιαγή αθνξά κεηαηξνπή από ή ζε 

αηνκηθή επηρείξεζε. 

iv. Πξνζθόκηζε άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο 

επηρείξεζεο – εηδηθόηεξα πξνζνρή όηαλ πξόθεηηαη γηα αιιαγή από αηνκηθή 

επηρείξεζε ζε ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ ή ην αληίζηξνθν. Τέηνηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα 

είλαη θαηά πεξίπησζε ηα εμήο: α) ηηκνιόγηα πώιεζεο – κεηαβίβαζεο παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνύκελεο επηρείξεζεο ζηε λέα, β) ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

αλάιεςεο όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο 

επηρείξεζεο από ηε λέα, γ) δηαθνπή ζηε ΓΟΥ ηεο πξνεγνύκελεο επηρείξεζεο θαη 

δ) έλαξμε ηεο λέαο. Τα δηθαηνινγεηηθά απηά απαηηνύληαη θπξίσο όηαλ ε 

κεηαηξνπή αθνξά από ε ζε αηνκηθή επηρείξεζε 

 

6. Αίηημα Παπάηαζηρ: 

i. Τεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα παξάηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

Πποζοσή: Η ηλεκηπονική ςποβολή ηος αιηήμαηορ παπάηαζηρ ππέπει να 

ςποβληθεί και να πποζκομιζηεί ενηύπωρ ηο απγόηεπο έωρ 3 μήνερ ππιν ηη 

λήξη ηος 18μήνος (δηλαδή έωρ 29/5/2013). Η παπάηαζη δε μποπεί να 

ςπεπβαίνει ηοςρ 3 μήνερ. 

 

7. Αίηημα Αλλαγήρ Ππομηθεςηή: 

i. Πξνζθνξέο ή πξνηηκνιόγηα  ή ηηκνιόγηα 
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8. Αίηημα Απένηαξηρ – Παπαίηηζηρ: 

    Τν ζπγθεθξηκέλν αίηεκα δελ έρεη πινπνηεζεί αθόκε ζην ΠΣΚΔ  θαη  ν επελδπηήο 

πνπ ζέιεη λα παξαηηεζεί από ηνλ πξόγξακκα ζα ππνβάιιεη απιή αίηεζε κε 

ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή εθηόο ΠΣΚΔ. 

 

9. Αίηημα αλλαγήρ Φςζικού – Οικονομικού Ανηικειμένος: 

 

Κάζε δηθαηνύρνο επηρείξεζε έρεη δπλαηόηεηα να ςποβάλλει έωρ ένα (1) αίηημα 

ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εγθξηζεί. Αηηήκαηα 

ηα νπνία δε μεπεξλνύλ ην 10% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα 

εμεηάδνληαη από ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζέκα πξνσζείηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

 

i. Αλαιπηηθέο Πξνζθνξέο – Prospectus (ε ηηκνιόγηα εθόζνλ νη δαπάλεο έρνπλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί) 

ii. Έθζεζε-θαηαγξαθή όπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ νδεγό εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο επέξρνληαη 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο ζηόρνπο ή πξνθύπηεη επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κε ηξόπν 

δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε έληαμεο (κέζσ 

θαπζίκσλ αληί ειεθηξηθήο, κέζσ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο αληί κόλν 

ειεθηξηθήο).  

iii. Φσηναληίγξαθα ινγαξηαζκώλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΗ), 

θαηαλάισζεο λεξνύ (ΓΔΥΑ), ηηκνιόγηα αγνξάο ή πώιεζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

ινγαξηαζκνί θπζηθνύ αεξίνπ ή / θαη ηηκνιόγηα αγνξάο πγξαεξίνπ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/1/2009-31/12/2009,ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ κε ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο επέξρνληαη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ζηόρνπο ή 

πξνθύπηεη επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε έληαμεο (κέζσ θαπζίκσλ αληί ειεθηξηθήο, κέζσ 

θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο αληί κόλν ειεθηξηθήο).  
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10. Αίηημα Αλλαγήρ Υπημαηοδοηικού σήμαηορ 

 

Πεπίπηωζη 1η: Να έρεη δεισζεί δάλεην (ζην εγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα) θαη 

ηειηθά ε επηρείξεζε λα κε πξνρσξήζεη ζε δαλεηζκό. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

απαηηείηαη ηίπνηα, πέξαλ ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. 

Πεπίπηωζη 2η: Να έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα αηηείηαη αιιαγή ηνπ 

πνζνζηνύ δαλεηζκνύ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε δαλεηαθή ζύκβαζε 

ζύκθσλα κε ην λέν πνζό.  

Πεπίπηωζη 3η: Να κελ έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα επηζπκεί ηε ιήςε 

δαλείνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δεηείηαη ε δαλεηαθή ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην πνζό 

πνπ δειώζεθε ζην αίηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

                Ευρωπαϊκή Ένωςη 
                    Ευρωπαϊκό Ταμείο 
                   Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ 

 
 

 
Mε ηην ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Δςπωπαϊκού Σαμείος Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ 

Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ζηο πλαίζιο ηος Δ.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ 
ΙΙ) και ηων ΠΔΠ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ, Κπήηηρ και Νήζων Αιγαίος, Αηηικήρ και Θεζζαλίαρ – 

ηεπεάρ Δλλάδαρ-Ηπείπος 
 

 
 

 


