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Δηζαγσγηθφ Πεκείσκα
Ο παξψλ Οδεγφο απνηειεί έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν, ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ Οδεγνχ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ έρεη σο
βαζηθφ ζηφρν λα παξνπζηάζεη κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη πεξηεθηηθφ:
 ηελ ελεκέξσζή θάζε Γηθαηνχρνπ γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ηνπ ππελζπκίδνληαο εθ λένπ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δίλνληαο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο γηα νξηζκέλα ζεκεία πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
 ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο (επέλδπζε/έξγν) εθ
κέξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ.
 ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο απφ ην Γηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απφθαζε έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο.
 ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο/επηρνξήγεζεο)
πνπ αλαινγεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο πξάμεο ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Απφ ην κεξηά ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα κειεηήζεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνλ
Οδεγφ θαη λα επσθειεζεί απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Η επίθιεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε ηήξεζή ηνπ Οδεγνχ Τινπνίεζεο
ζα νδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο απαιιάζζνληάο 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 ηηο
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αξκφδηνο εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ είλαη ε
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (www.e-kepa.gr).
Γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν ηνπ Νδεγνχ ινπνίεζεο, ζην
πεξηερφκελν ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ απφθαζε
έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηεο πξάμεο έθαζηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζα ππάξμεη
πάληνηε
πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε
ελεκέξσζε ησλ Γηθαηνχρσλ.
Δίκαζηε πάληνηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε δηεπθξίληζε ή
πιεξνθνξία.

ΘΑΙΖ ΔΞΗΡΣΗΑ
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1. ινπνίεζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
Η πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ είλαη ην πην
θξίζηκν ζεκείν ζηελ ζσζηή εθηέιεζε ηεο επέλδπζεο.
Ο πίλαθαο Σ «Αλαιπηηθφο Ξίλαθαο Δγθεθξηκέλσλ Γαπαλψλ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ηερληθνχ παξαξηήκαηνο πεξηγξάθεη ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ππνρξενχζηε λα
πινπνηήζεηε. Πεξηέρεη ηηο ηειηθά εγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξφηαζεο πνπ
ππνβάιαηε, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ
ηελ Αμηνιφγεζε θαη ηελ ηπρφλ παξέκβαζε ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο πνπ
αθνινχζεζε. Δίλαη δεζκεπηηθφο γηα θάζε επηρείξεζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο
νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο ρξεκαηνδφηεζεο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη εθφζνλ κηα ελέξγεηα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Σ
ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο λα πινπνηεζεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφηαζε (πξνκεζεπηήο, είδνο, κνληέιν, πνζφηεηα θιπ) κε
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιαηε ζηελ πξφηαζε,
ζε ηηκνιφγηα.
Απφθιηζε απφ ηνλ παξαπάλσ γεληθφ θαλφλα κπνξεί λα ζπκβεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαη
εθφζνλ ππνβάιεηε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο (κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αλαιπζεί ζην
θεθάιαην 4), ην νπνίν βέβαηα ζα πξέπεη λα εγθξηζεί, είηε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα αίηεκα ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη ε κεηαβνιή δε μεπεξλά ην 20% επί ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ), είηε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Απαξαίηεηα ηεθκήξηα ηεο θαιήο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ
ζαο, εθηφο ηνπ επηηφπνπ ειέγρνπ, ζεσξνχληαη ηα παξαδνηέα ηεο θάζε θαηεγνξίαο
ελέξγεηαο ηα νπνία ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχνπλ ηελ Έθζεζε Δπαιήζεπζεο
(Δλδηάκεζε ή Σειηθή) θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ (θεθάιαην 3.3)
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2. ινπνίεζε Νηθνλνκηθνχ 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 ηεο.
Σα παξαζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε (ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζην θεθάιαην 3.4) γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη επαιήζεπζε (πηζηνπνίεζε) ηεο νξζήο
πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Ζ εμφθιεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ
ηξφπν:
1. Ξαξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000)
επξψ (κε ΦΞΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή
επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα
απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο
εηαηξείαο).
2. Ξαξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ
(κε ΦΞΑ), 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.
πγθεθξηκέλα:


Έθδνζε επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ηνλ
πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: α) αλαιπηηθή
θίλεζε ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο (extrait) είηε ζε επίζεκν έληππν ηεο
ηξάπεδαο είηε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, (β)
αληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο
(εμφθιεζεο) ηνπ πξνκεζεπηή



Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, απφ
ηνλ δηθαηνχρν. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη : (α) ην
θαηαζεηήξην απφ ην νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν
πξνκεζεπηήο, ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή



Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε εηαηξηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή (δελ αθνξά e-banking ην νπνίν αλαθέξεηαη
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ζε επφκελε παξάγξαθν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη:
(α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ
θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (παξαζηαηηθφ κεηαθνξάο) (β)
απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή


Έθδνζε Σξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο
ηνλ πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ
ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: α) βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο (φπνπ αλαθέξνληαη ν
αξηζκφο επηηαγήο – εκεξνκελία - πνζφ) φηη έρεη εμνθιεζεί ή φηη δελ έρεη
αλαθιεζεί ε επηηαγή (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο εληνιήο
έθδνζεο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή



Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ.
ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα
πξνζθνκηζηεί: α) αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο (extrait) είηε ζε
επίζεκν έληππν ηεο ηξάπεδαο είηε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, β) αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο
(ειεθηξνληθφ θαηαζεηήξην), γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή



Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο δαπαλψλ κέζσ εηαηξηθήο
πηζησηηθήο-ρξεσζηηθήο θάξηαο.

Βαζηθέο επηζεκάλζεηο:


Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ
εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (04/02/2011). ε
πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζηψλ 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),
ην
ζχλνιν
ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζεσξείηε κε επηιέμηκν θαη ε πξφηαζε
απεληάζζεηαη.



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
(07/09/2013 ρσξίο εγθεθξηκέλν αίηεκα παξάηαζεο)
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Γε γίλνληαη απνδεθηέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
πηζησηηθέο – ρξεσζηηθέο θάξηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ
επηρείξεζε (εμαηξνχληαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο), αθφκε θη αλ
απηέο αλήθνπλ ζε εηαίξν – κέηνρν ηεο επηρείξεζεο.



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.



Ν ΦΞΑ 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.



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.



ηηο πεξηπηψζεηο απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππάξρεη θαη
παξαθξάηεζε 20% επί ηεο θαζαξήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ πειάηε
ζηελ εθνξία.



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.
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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).

3. πνβνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ (ελδηάκεζνπ ε ηειηθνχ)
3.1 Αίηεκα Διέγρνπ
Όια ηα αηηήκαηα πξέπεη αξρηθά λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis).

ηνπ

ηε ζπλέρεηα εθηππψλεηε ην αίηεκα, ζθξαγίδεηε θαη ππνγξάθεηε ζηελ ηειεπηαία
ζειίδα ηνπ θαη ην πξνζθνκίδεηε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ην
ζπλνδεχνπλ (φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα) ζην θνξέα καο.
Δλδηάκεζα αίηεκαηα ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ,
κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 30% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ φπσο αλαιχεηαη ζην
θεθ. 3.2) ηνπ έξγνπ.

Σν αίηεκα ειέγρνπ επίζεο δχλαηαη λα αθπξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ
επηηφπην έιεγρν ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο /
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ΦΟΑ ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν Δ/. ε πεξίπησζε πνπ νη
ζρεηηθνί ρξφλνη ην επηηξέπνπλ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αίηεκα
ηξνπνπνίεζεο θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζήο ηνπ λα ππνβάιεη λέν αίηεκα ειέγρνπ. ε
πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί ρξφλνη δελ ην επηηξέπνπλ (λα ππνβιεζεί αίηεκα
ηξνπνπνίεζεο), ηφηε ν ειεγθηήο πξνβαίλεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ βάζεη ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ΦΟΑ, κε ελδερφκελε ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ ή θαη ηελ απέληαμε ηνπ
Δ/ κε απφιπηε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ.
Τπελζπκίδεηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνζθνκίζνπλ ηελ
Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο ησλ Όξσλ Τπαγσγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ζρεηηθφ
ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα Ι), πξνηνχ πξνρσξήζνπλ ζε αίηεκα ειέγρνπ.
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3.2 Ξαξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη πιεξσκψλ
Σν ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ θαζψο ησλ πιεξσκψλ ηνπο, απνηειεί ην δεχηεξν βήκα
ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. Όια ηα παξαζηαηηθά πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα
αλά πξνκεζεπηή σο εμήο:
i.

Παξαζηαηηθά αγνξάο (Σηκνιφγηα, Σηκνιφγηα-Γειηία Απνζηνιήο,
Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ,
Σηκνιφγηα Έξγνπ, Invoice θιπ)

ii.

Γειηία απνζηνιήο (εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί μερσξηζηά απφ ην
ηηκνιφγην) ή παξαζηαηηθά κεηαθνξάο γηα ηηκνιφγηα εμσηεξηθνχ (πρ
CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π.)

iii.

Kαηαζεηήξηα / ζψκαηα επηηαγψλ θαη extrait ζθξαγηζκέλα απφ ηελ
ηξάπεδα / παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε
ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη extrait ζθξαγηζκέλα απφ ηελ ηξάπεδα
/ παξαζηαηηθά εκβάζκαηνο θαη swift θιπ

iv.

Δμνθιεηηθέο απνδείμεηο
πξνκεζεπηή)

πξνκεζεπηή

(απαξαίηεηα

κε

ζθξαγίδα

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ελδηάκεζν αίηεκα ειέγρνπ δχλαηαη λα γίλεη
πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνθαηαβνιψλ ηηο νπνίεο θαηαβάιεη
ν δηθαηνχρνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν
απηψλ ησλ πξνθαηαβνιψλ δε ζα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθά
επηρνξεγνχκελνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε
εμφθιεζή ηνπ ζα ειεγρζεί θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο.

Απψιεηα παξαζηαηηθνχ
ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο παξαζηαηηθψλ δαπάλεο ν Γηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα πξνζθνκίζεη: α) Αληίγξαθν ησλ απνιεζζέλησλ παξαζηαηηθψλ κε εκθαλή ηε
ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην παξαζηαηηθφ θαη ηελ έλδεημε "αθξηβέο
θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ’’ θαη β) Τ.Γ. Ν1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ
ππφδεηγκά καο πεξί απψιεηαο (παξάξηεκα Ι).

3.3 Ξαξαδνηέα
Σα παξαδνηέα ηφζν γηα ην θπζηθφ φζν θαη γηα ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ,
είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαζηαηηθά ηνπ έξγνπ (πνπ
αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3.2), φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο θαζψο
θαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν. ην
θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθεξζεί ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ πνπ
ζα απαηηεζεί θαηά πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη επαθίεηαη ζηελ θξίζε
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ηνπ ειεγθηή λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξίλεηαη
αλαγθαίν, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ.

3.3.1 Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο (θαηεγνξία δαπάλεο 1)
Γηα ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ απαηηείηαη:


Δμνπιηζκφο εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ
ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα
αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγηέο,
ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο.



Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε
παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ
κεραλήκαηνο (εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η
βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ
ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Ι)



Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE ή δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη ηερληθφ
θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην
κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή απαηηείηαη θαη πιήξεο
αλάιπζε θφζηνπο.



Αληίγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ
αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing. Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ Σξάπεδα ε
επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά
(κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θιπ)
θαζψο επίζεο βεβαίσζε ηεο Ρξάπεδαο ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε
ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη
ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο
παγίσλ κε Leasing ζα γίλεη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φρη
ελδηάκεζα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ
παγίσλ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθήο ηνπο ζην βηβιίν παγίσλ ηνπ
Γηθαηνχρνπ.



Γηα πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπήο ζχκβαζε κεηαμχ θαηαζθεπαζηή δηθαηνχρνπ,
αθξηβή πεξηγξαθή παξαδνηένπ, αλάιπζε θφζηνπο θαη βεβαίσζε εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο



Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ηνπ εμνπιηζκνχ.
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Δπηζεκάλζεηο:


Γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία
αγνξάο ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξψ, ε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά ηνπ απφ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο
πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε πεξίπησζε δε
πνπ ε αγνξά ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιιε επηρείξεζε, ε ρνξήγεζε ηεο
ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη α) ηα παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπ
ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη β) απφ βεβαίσζε
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηή απνηειεί λφκηκν
αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο.



Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE απαηηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγηθφ
εμνπιηζκφ. Γελ ππάξρεη απαίηεζε πξνζθφκηζήο ηνπ πρ γηα κεραλνγξαθηθφ
εμνπιηζκφ (Η/Τ, ηειεθσληθά θέληξα, θαμ, εθηππσηέο θιπ).



Αληί ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε δήισζε
ζπκκφξθσζεο, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί “βεβαίσζε χπαξμεο ηερληθνχ
θαθέινπ” ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο – θαηαζθεπαζηήο δελ επηζπκεί
ηελ πξνζθφκηζή ηνπο γηα ιφγνπο επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ (know-how).
Τπφδεηγκα ηεο βεβαίσζεο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο.



Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ
ηδηνθαηαζθεπήο.



Οη δαπάλεο γηα αγνξά ππνινγηζηψλ, servers, πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ,
δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θηι είλαη επηιέμηκεο κέρξη 10% ηνπ Ξ/ ηνπ έξγνπ.

λα

ππάξρεη

Serial

Number

ζε

κεράλεκα

3.3.2 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ (θαηεγνξία δαπάλεο 2)
Γηα ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζζνχλ:


Δμνπιηζκφο εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ
ησλ ζεηξηαθψλ αξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα
αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγηέο,
ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο.



Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε
παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ
κεραλήκαηνο (εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η
βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ
ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Ι)

Γηα ηηο δαπάλεο ινγηζκηθνχ απαηηείηαη:
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Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο
βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο.



ηελ

πεξίπησζε πξνκήζεηαο –αγνξάο ινγηζκηθνχ κέζσ internet πξέπεη λα

δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ γηα ηελ νξζφηεηα θαη λνκηκφηεηα
ηνπ παξαζηαηηθνχ.


Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε
παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ ινγηζκηθνχ
(εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η βεβαίσζε είλαη
απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζην
Παξάξηεκα Ι)



Αλάιπζε θφζηνπο θαη θχιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο
δαπαλψλ παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ
παξακεηξνπνίεζε δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο
εξγαζηψλ.



Δλδεηθηηθέο εθηππψζεηο ηεο λέαο ηζηνζειίδαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε,
ζε ηνπιάρηζηνλ 3 γιψζζεο ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ νδεγνχ
εθαξκνγήο. Δπίζεο αλαιπηηθή ζχκβαζε έξγνπ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή φπνπ ζα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ην αληίζηνηρν
θφζηνο ηνπο.

Δπηζεκάλζεηο:


Γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ινγηζκηθνχ ηνπ
νπνίνπ ε θαζαξή αμία αγνξάο ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξψ, ε ρνξήγεζε
ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά ηνπ απφ ηνλ θνξέα
ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε
πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξά ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιιε επηρείξεζε, ε
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη α)ηα παξαζηαηηθά
αγνξάο ηνπ ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ
πψιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη β)
απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηή
απνηειεί λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη
θαηλνχξγηνο.



Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακεηξνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη
εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα μεπεξάζνπλ αζξνηζηηθά ην 10%ηνπ θφζηνπο
αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ.



Γελ είλαη επηιέμηκε
ηζηνζειίδαο.



Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο θηινμελίαο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη αγνξάο domain
name.

ε

αλαθαηαζθεπή
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ήδε

ππάξρνπζαο

ειεθηξνληθήο

3.3.3 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο
(θαηεγνξία δαπάλεο 3)
Γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο απαηηείηαη:


Γηα φιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο-ζπκβνπιεπηηθέο δαπάλεο (ακνηβέο ζρεδηαζκνχ
πξντφληνο, αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηήκαηα φπσο ISO θιπ) ζχκβαζε
θαηαηεζεηκέλε ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ (αλεμαξηήησο πνζνχ).



Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή πξντφλησλ
είλαη απαξαίηεηε θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ε
απφ ηνλ ΔΤΓ.



Πιήξεο θάθεινο ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ πξντφληνο πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο (θαηαγξαθή αλαγθψλ,
ζρέδηα/καθέηεο/δείγκαηα απφ ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ, απνηειέζκαηα
δνθηκψλ/εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, θιπ). Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δαπάλεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ λένπ
πξντφληνο.

Δπηζήκαλζε:
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη επηιέμηκεο νη
επαλαιεπηηθέο Δπηζεσξήζεηο θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ησλ
ειεγθηψλ ηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο.

3.3.4 Δλέξγεηεο πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο (θαηεγνξία δαπάλεο 4)
Γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη αλάινγα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πξνβνιήο θάζε
επηρείξεζεο ζα απαηηεζνχλ:


Παξαζηαηηθά κεηαθνξάο εθζεζηαθνχ πιηθνχ (δειηία απνζηνιήο εθζεκάησλ,
παξαζηαηηθά κεηαθνξηθήο εηαηξίαο, θιπ) ζε εθζέζεηο πνπ ζπκκεηείρε ε
επηρείξεζε.



Καηάινγνο εθζεηψλ, ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε,
βεβαίσζε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηεο έθζεζεο (πξνηείλεηαη λα
αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα Γηεζλή ή Δπαγγεικαηηθή Έθζεζε),
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πεξηπηέξνπ, θιπ.



Απνθφκκαηα εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο
αλάγθεο ελεξγεηψλ πξνβνιήο.
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Απνδεηθηηθά ζχλδεζεο ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ επηρείξεζε (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκβάζεηο
ζπλεξγαζίαο, θιπ).



ρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο εθδειψζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ
(ηηκνιφγηα ελνηθίαζεο ρψξσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, δειηία
απνζηνιήο κεηαθνξάο πιηθψλ, πξνζθιήζεηο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, αλαιπηηθή
έθζεζε πεπξαγκέλσλ (φπσο ζθνπφο, ζπκκεηνρέο, ιίζηα επαθψλ, πηζαλέο
ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ) θιπ).



Θεσξεκέλεο ζπκβάζεηο ζηε ΓΟΤ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο (δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ζρεδηαζηέο,
γξαθίζηεο, θιπ) φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.



Πιήξεο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ελεξγεηψλ δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ηεο
επηρείξεζεο (αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
επηηεχρζεθαλ, δηαθεκηζηηθά έληππα, απνδεηθηηθά αληίγξαθα δηαθεκηζηηθψλ
θαηαρσξήζεσλ ζε ΜΜΔ, εθηππψζεηο απφ πξνβνιή ζην δηαδίθηπν, δείγκαηα
επηρεηξεκαηηθψλ δψξσλ, δειηία απνζηνιήο δεηγκαηνδηαλνκψλ θιπ)



Γηα ηηο δαπάλεο «Πξνβνιή πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. χλδεζε –
πκκεηνρή ζε e-marketplace» θαη «Γαπάλεο πξνβνιήο ζε ειεθηξνληθά κέζα
θνηλσληθήο / επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη άιια ζχγρξνλα κέζα» λα
πξνζθνκίδνληαη ζπκβάζεηο κε ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ φπνπ ζα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δαπάλεο πξνβνιήο (αλαθνξά ζε πξντφληα,
δηάξθεηα πξνβνιήο θιπ.). Δπίζεο λα πξνζθνκίδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ
ηνλ πάξνρν (εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα) γηα ηελ δηάξθεηα πξνβνιήο.

Δπηζεκάλζεηο:


Οη ελέξγεηεο πξνβνιήο πξέπεη λα γίλνληαη γηα πξψηε θνξά θαη λα αθνξνχλ
λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο.



Οη εθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ ζε αγνξά –ζηφρν, νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο – ελζέζεηο ζε
έληππα ΜΜΔ θαη νη Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ είλαη επηιέμηκεο ππφ
ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Οη Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο απφ ζεζκηθφ /
ζεζκνζεηεκέλν θνξέα
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3.3.5 Δλέξγεηεο Ρερληθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο (θαηεγνξία
δαπάλεο 5)
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο:


Γηα φιεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο δαπάλεο (παξαθνινχζεζε έξγνπ, κειέηεο, θιπ)
ζχκβαζε θαηαηεζεηκέλε ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ (αλεμαξηήησο πνζνχ).



Αληίγξαθα εγρεηξηδίσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ θαθέισλ γηα πηζηνπνίεζε
ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ.



Αληίγξαθα κειεηψλ (κάξθεηηλγθ, εξεπλψλ αγνξάο θιπ)

Δπηζεκάλζεηο:


Όιεο νη κειέηεο (πιελ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ) αμηνινγνχληαη σο
πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαζψο θαη γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο.
Αληίζηνηρε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηζηνζειίδεο /
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ.



Γηα φια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη (φισλ ησλ ελεξγεηψλ
δαπαλψλ), ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην πνζφ πνπ ηνπ/ησλ
παξαζηαηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο πηζηνπνίεζε είλαη κηθξφηεξν ή
κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζην ζπκθσλεηηθφ θαη δελ ππάξρεη άιιε
απαίηεζε απφ ηα δχν κέξε ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη ιχζε ηνπ ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ ή Τ.Γ κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη άιιε νηθνλνκηθή ή
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε.

3.3.6 Ξξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο (θαηεγνξία δαπάλεο 6)
Γηα ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απαηηείηαη:


Θεσξεκέλε ζχκβαζε ζηε ΓΟΤ κε ην πξνκεζεπηή πνπ παξέρεη ηελ
ηερλνγλσζία (αλεμαξηήησο πνζνχ).



Αλαιπηηθή έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα
απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε.



Σπρφλ άδεηα ρξήζεο.
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3.3.7 Γαπάλεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
πφξσλ (θαηεγνξία δαπάλεο 7)

θαη αλζξσπίλσλ

ην θεθάιαην 3.5 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά ηφζν γηα πξφζιεςε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο
ζηελ πεξίπησζε απηή.

3.3.8 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ δαπαλψλ
πξάμεο
α) Τπνδνκέο ΑκεΑ
Διέγρεηαη ε χπαξμε ππνδνκψλ ΑΜΔΑ, πνχ είηε ηηο δηέζεηε ε επηρείξεζε θαη είραλ
πινπνηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ηεο επέλδπζεο ρξφλν, είηε πινπνηήζεθαλ κε ηδία
θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην πξφγξακκα
«Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ππνδνκέο ΑΜΔΑ ειέγρνληαη κφλν ζηελ ηειηθή επηηφπηα επαιήζεπζε, φρη θαηά ηελ
ελδηάκεζε. Η ιήςε θσηνγξαθηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Ωο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ζπλήζσο ιακβάλνπκε ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ
θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ.(www.yme.gr).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηελ
Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία Δ..Α.κε.Α :
Δι. Βεληδέινπ 236,
Σ.Κ. 16341 Ηιηνχπνιε Αζήλα
Σει. 210 9949837
Φαμ 2105238967
www.esaea.gr
e-mail: esaea@otenet.gr
β) Σήξεζε θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξάμεο
ηελ επηηφπηα ηειηθή επαιήζεπζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξάμεο ηνπ Γηθαηνχρνπ ην
Όξγαλν επαιήζεπζεο ειέγρεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ αλάξηεζεο ηεο
αλακλεζηηθήο πηλαθίδαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ηνπνζέηεζή ηεο νη νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζην Γηθαηνχρν (βιέπε
παξάξηεκα εγρεηξηδίνπ)
Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο είλαη θαιφ λα απνζηέιινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ καδί
κε ηελ αίηεζε ηειηθήο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ηεο πξάμεο ηνπο ην ζρεηηθφ
θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην φξγαλν
ηειηθήο επαιήζεπζεο ιακβάλεη επί ηφπνπ θσηνγξαθίεο απφ ην ρψξν αλάξηεζήο ηεο.
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3.4 Ινγηζηηθέο εγγξαθέο
Όζνλ αθνξά ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ε ηήξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ) γηα εγγξαθέο έσο
31/12/2012 θαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο (ΚΦΑ) γηα εγγξαθέο απφ
1/01/2013. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο, ηα
απαηηνχκελα ινγηζηηθά έγγξαθα έρνπλ σο εμήο:
3.4.1 Βηβιία Β θαηεγνξίαο (ε απινγξαθηθά ζχκθσλα κε ηνλ ΘΦΑΠ)
ε πεξίπησζε ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο:


Αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ, φπνπ είλαη
θαηαρσξεκέλα φια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε.



Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα πάγηα
ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο.

ε πεξίπησζε κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο:


Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ ΔζφδσλΔμφδσλ, γηα θάζε κήλα φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ
πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε



Αζεψξεηεο εθηππψζεηο ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ –
μερσξηζηή εθηχπσζε γηα θάζε κήλα ψζηε λα θαίλνληαη θαη ηα ζχλνια ηνπ
θάζε κήλα - φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ
ηελ επέλδπζε



Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα πάγηα
ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο πξνζηεζεί (εάλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηέηνην, ηφηε
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη, θαζψο πξνβιέπεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ νδεγφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο).

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ ΘΦΑΠ θαηαξγείηαη ε ηήξεζε
ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ. Ππλεπψο νη κεληαίεο θαηαζηάζεηο απφ ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2013 θαη κεηά δε ζα είλαη ζεσξεκέλεο.

3.4.2 Βηβιία Γ θαηεγνξίαο (ε Γηπινγξαθηθά ζχκθσλα κε ηνλ ΘΦΑΠ)
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα θάησζη:


Δθηχπσζε αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ (θαξηέια πξνκεζεπηψλ) αλά έηνο (φηαλ
ππάξρεη ζπλαιιαγή πνπ αθνξά ην πξφγξακκα), γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο
ηνπ έξγνπ.
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Δθηχπσζε Γεληθνχ Ηκεξνινγίνπ γηα φια ηα ηηκνιφγηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη
ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπο (εγγξαθέο απφδνζεο θαη ιήμεο γηα ηηο
πιεξσκέο κε επηηαγέο).



Αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ Ηζνδπγίνπ Γεληθνχ – Αλαιπηηθνχ
Θαζνιηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ (ινγαξηαζκφο 50 ή 53) γηα
θάζε κήλα πνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε ηηκνινγίσλ θαη πιεξσκψλ.



Αζεψξεηεο εθηππψζεηο ηεο αλάιπζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ
γηα θάζε κήλα - μερσξηζηή εθηχπσζε αλά κήλα - φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε
ηηκνινγίσλ θαη πιεξσκψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ
κφλν νη ζειίδεο φπνπ ζα θαίλνληαη νη θηλήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ
πνπ αθνξνχλ ην έξγν, θαζψο θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηνπ κήλα, φπνπ
θαίλνληαη ηα ζχλνια.



Αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ (Μεηξψνπ) Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα
πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο.

Δπηζεκάηλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ ΘΦΑΠ θαηαξγείηαη ε ηήξεζε
ζεσξελέλσλ βηβιίσλ. Ππλεπψο ηα Ηζνδχγηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013
θαη κεηά δε ζα είλαη ζεσξεκέλα.

3.5 Έιεγρνο Απαζρφιεζεο
3.5.1 Πηφρνο Απαζρφιεζεο
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηελ
θαηεγνξία δαπάλεο «αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ»
είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ κέζν φξν πξνζσπηθνχ ησλ εηψλ
ρξήζεο 2010 θαη 2011, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο νινθιήξσζεο
ηεο πξάμεο ηνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε/ελέξγεηα πνπ αθνξνχζε ηελ νινθιήξσζε
ηεο πξάμεο (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο
πξάμεο θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηφηε σο εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα εθιεθζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί).
πλεπψο, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ
ηα ΔΜΔ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία
ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, είραλ πξνζθνκηζηεί
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ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη γηα ην 2010. Δπνκέλσο, γηα ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία γηα ην έηνο ρξήζεο 2011, θαζψο θαη γηα ηελ
ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ – φηαλ δειαδή ππνβάιιεηαη ην ηειηθφ αίηεκα ειέγρνπ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε 2011 είλαη ηα εμήο:


Φνξνινγηθφ έληππν Δ7 γηα ην έηνο ρξήζεο 2011 (εθφζνλ ππνβιήζεθε
ειεθηξνληθά πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ε απφδεημε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο)



Όινη νη πίλαθεο πξνζσπηθνχ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
θαηά ην 2011.



Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) – κφλν ε πξψηε ζειίδα ηεο επηηπρνχο
θαηαρψξεζεο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ.

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην έιεγρν ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο:


Ο ηειεπηαίνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο πξνζσπηθνχ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ο πίλαθαο απηφο θαηαηίζεηαη κηα θνξά αλά έηνο γηα
θάζε επηρείξεζε, απφ 15/09 έσο 15/11.



Όινη νη πίλαθεο πξνζσπηθνχ (εθφζνλ ππάξρνπλ) πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ηνλ παξαπάλσ
ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα.



Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) γηα ηα ηξίκελα απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ θαηαηέζεθε ε ηειεπηαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπηζεψξεζε
Δξγαζίαο έσο ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. πρ
αλ κηα επηρείξεζε νινθιήξσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, ηφηε πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πνπ θαηαηέζεθε γηα ην 2011 θαη
ηηο ΑΠΓ γηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2012.

3.5.2 Λέα ζέζε απαζρφιεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε εξγαδνκέλνπ
γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο marketing ηεο επηρείξεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο:


Αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ ΟΑΔΓ.



Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ λένπ
εξγαδφκελνπ.



Πηπρίν (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) ή κεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ην marketing ή Business
Development.



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέζε marketing ή Business Development.
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Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν επηδνηείηαη ε ζέζε απαζρφιεζεο.



Απνδείμεηο είζπξαμεο κηζζνδνζίαο, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν επηδνηείηαη
ε ζέζε απαζρφιεζεο.



Γεληθφ Ηκεξνιφγην ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο
εγγξαθέο, γηα ηε λέα ζέζε απαζρφιεζεο, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
επηδνηείηαη ε ζέζε απαζρφιεζεο.:

ΥΡΔΩΗ

ΠΙΣΩΗ

60.00.000 Σαθηηθέο Απνδνρέο

55.00.000 ΙΚΑ Σξέρνπζα Υξήζε

60.03.000 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΙΚΑ

54.03.000 Φ.Μ.Τ
53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο

Όηαλ γίλεηαη εμφθιεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηφηε αθνινπζεί ε εγγξαθή :
ΥΡΔΩΗ

ΠΙΣΩΗ

53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο

38.00.000 Σακείν

Δπηζεκάλζεηο:


Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ δελ ππνινγίδνληαη ζηελ επίηεπμε
ηνπ ζηφρνπ δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο, δηφηη αληηζηνηρνχλ ζε
πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο.



ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ αλσηέξσ φξνπ, δειαδή είηε ηεο κε δηαηήξεζεο
ηνπ λέν-πξνζιεθζέληνο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είηε ηεο γεληθήο κείσζεο
πξνζσπηθνχ, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα επηζηέθεηαη πξνζαπμεκέλν (σο πνηλή) θαηά
5% ηεο επηρνξήγεζεο.



Απαγνξεχεηαη ν εξγαδφκελνο πνπ πξνζιακβάλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
λα επηδνηείηαη (είηε ν ίδηνο είηε νη εηζθνξέο ηνπ) απφ άιιν πξφγξακκα (πρ
ΟΑΔΓ).
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3.6 Γάλεην θαη Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο
3.6.1 Γάλεην
ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη δάλεην ζην εγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο
επέλδπζεο πξέπεη ζα απαηηεζνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:


Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο
Σξάπεδαο.



Λνγηζηηθέο εγγξαθέο (θαξηέια θαη γεληθφ εκεξνιφγην) γηα ηελ αξρηθή θίλεζε
(ζχλαςε) δαλείνπ (ινγαξηαζκφο 45 ή 52) θαζψο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο θηλήζεηο,
κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο.

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε εθηακίεπζεο ή/θαη επίζεκα extrait γηα
ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ.

3.6.2 Δθρψξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί (εθφζνλ δελ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί απφ ηελ
αξκφδηα ηξάπεδα) ε ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηξαπεδηθνχ
ηδξχκαηνο.

3.7 Λφκηκε Ιεηηνπξγία
Καηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν, ζα απαηηεζεί ε χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα
εμήο:


Άδεηα ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ Πεξηθέξεηα (Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο).
ή



Απαιιαθηηθφ αδείαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ
πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο.
ή



Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην θαη ΤΓ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη ε επηρείξεζε
απαιιάζζεηαη απφ έθδνζε αδείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν3325/2005.

Αλάινγα, κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (βαζκφο φριεζεο) θαζψο θαη ηελ
ηζρχ (θηλεηήξηα θαη ζεξκηθή) ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη, πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα
ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξφλνπ
πινπνίεζεο.
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Ξξνζνρή: Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο (ε ην απαιιαθηηθφ θαηά πεξίπησζε) πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα
πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα ππάξρεη ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ φηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ή
ηελ έθδνζε λέαο αδείαο. Ζ λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα
πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΞΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δελ πξνζθνκηζζεί εληφο
ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο ν ΔΦΔΞΑΔ εηζάγεη άκεζα ην ζέκα
ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ε νπνία θαηφπηλ εμέηαζεο εηζεγείηαη
ζρεηηθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο γηα ηελ αλάθιεζε (απέληαμε)
ή κε ηνπ έξγνπ (απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο) θαη ηελ φπνηα
ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα επηζηξέςεη ηελ θαηαβιεζείζα δεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην.
Πηηο
πεξηπηψζεηο
απηέο,
ν
αλσηέξσ
αλαθεξφκελνο
φξνο/δηαδηθαζία ζα απνηειεί ππνρξεσηηθά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο νινθιήξσζεο.

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (απφ ηνλ
νπνίν εμαξηάηαη θαη ν έιεγρνο ηνπ ζηφρνπ απαζρφιεζεο φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθ.
3.5.1) ιακβάλεηαη ππφςε άιιε πξάμε εθηφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο (ε νπνία ζα
πξνζθνκηζηεί ην αξγφηεξν 6 κήλεο απφ ηελ νινθήξσζε ηνπ έξγνπ).

4. πνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο
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 ζηελ
ηειεπηαία ζειίδα ηνπ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αηηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαη θαη ηα
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά (ζε απιά θσηναληίγξαθα), φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ,
αλάινγα κε ην αίηεκα.
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ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπιινγήο επηπιένλ απφ ηα
αλαγξαθφκελα ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
αηηήκαηνο.

4.1 Αίηεκα Αιιαγήο πεπζχλνπ Έξγνπ
i.

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή, φπνπ ζα δειψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ λένπ
Τπεπζχλνπ Έξγνπ (νλνκαηεπψλπκν θιπ) θαη

4.2 Αίηεκα Αιιαγήο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ
Σν δηθαηνινγεηηθφ απφ φπνπ πξνθχπηεη ε αιιαγή. Γηα ΟΔ/ΔΔ, ην
ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν, γηα ΔΠΔ ην
ΦΔΚ ηξνπνπνίεζεο (ε ην θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν) θαη
γηα ΑΔ ην ΦΔΚ νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη
ii.
Αληίγξαθν θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ1 ηνπ λένπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ.
ε πεξίπησζε φπνπ απφ ηελ αιιαγή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη
αιιαγή ζην κέγεζνο, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ θαη ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζην
θεθάιαην 4.5 (ζεκεία iv θαη v), θαζψο θαη Τ.Γ. γηα ηα πξνγξάκκαηα de minimis πνπ
έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε.
i.

4.3 Αίηεκα Αιιαγήο Έδξαο
i.

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

ii.

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

4.4 Αίηεκα Αιιαγήο Ρφπνπ Δγθαηάζηαζεο
i.

Βεβαίσζε κεηαβνιψλ (ε βεβαίσζε εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθνχ εθφζνλ ε
επηρείξεζε έρεη θαη ππνθαηάζηεκα) απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή (γηα φιεο ηηο
λνκηθέο κνξθέο) θαη

ii.

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


Η αιιαγή ηνπ ηφπνπ ή ηφπσλ πινπνίεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εληφο
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.

4.5 Αίηεκα Αιιαγήο Δηαηξηθήο-Κεηνρηθήο Πχλζεζεο
i.

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

ii.

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

iii.

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

iv.

Τ.Γ. κε ηα πξνγξάκκαηα de minimis πνπ έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε.

v.

Τπφδεηγκα Γήισζεο ΜΜΔ (ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο
ρξήζεηο πξηλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο) εθφζνλ ππάξρεη αιιαγή
ζε ζρέζε κε ην έληππν ππνβνιήο, πρ Δίζνδνο λέαο εηαηξίαο ζην κεηνρηθφεηαξηθφ θεθάιαην ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ή
είζνδνο ελφο λένπ κεηφρνπ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ή αχμεζε πνζνζηνχ
κεηφρνπ ή εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ζρήκα ηέηνηα πνπ λα
επηβάιιεη ηελ εθ λένπ εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο θιπ

vi.

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα πξνζθνκηζηνχλ Δ3 θαη
Δ7 ηεο λέαο επηρείξεζεο ε ησλ λέσλ ζπλεξγαδφκελσλ-ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, γηα ηελ ηειεπηαία
δηεηία (έηε ρξήζεο πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο). Δπηπιένλ, απαηηνχληαη
θαηαζηαηηθά, ΦΔΚ ή βεβαηψζεηο ΓΟΤ θαηά πεξίπησζε, γηα ηηο λέεο
ζπλεξγαδφκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

vii.

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ε νπνία εγθξίζεθε σο λέα, ηφηε ζε
πεξίπησζε απνρψξεζεο κεηφρνπ ν νπνίνο είρε βαζκνινγεζεί θαηά ηελ
αμηνιφγεζε κπνξεί λα δεηεζνχλ ηεθκήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ ε θαηάξηηζεο
(αλάινγα ηνπ θξηηεξίνπ πνπ είρε βαζκνινγεζεί) εθφζνλ ππάξρνπλ, είηε γηα
ηνπο λένπο εηαίξνπο είηε γηα ηνπο ππάξρνληεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία
αθνξνχλ εηαηξία θαη φρη θπζηθφ πξφζσπν δεηνχληαη ηεθκήξηα γηα ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηεο.
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4.6 Αίηεκα Αιιαγήο Λνκηθήο Κνξθήο
i.

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

ii.

ρεηηθά ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ)

iii.

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

iv.

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

4.7 Αίηεκα Ξαξάηαζεο
i.

Σεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα παξάηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη

ii.

Τινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ Φπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ έσο 30% ηνπ ζπλνιηθά
επηρνξεγνχκελνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ) φπσο απνδεηθλχεηαη απφ
πξνζθφκηζε παξαζηαηηθψλ δαπάλεο θαη πιεξσκήο ηνπο.

Ξξνζνρή: Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο πξέπεη λα
ππνβιεζεί ην αξγφηεξν έσο 1 κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ 24κήλνπ (δειαδή έσο
06/08/2013). Ζ παξάηαζε δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο.

4.8 Αίηεκα Ξαξάηαζεο Αλσηέξαο Βίαο
Σεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα παξάηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη, ζπλνδεπφκελε
απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα ππνβιεζεί αίηεκα παξάηαζεο αλσηέξαο βίαο,
πξέπεη πξψηα λα έρεη εγθξηζεί αίηεκα απιήο παξάηαζεο (έσο 6 κήλεο).
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4.9 Αίηεκα Αιιαγήο Σξεκαηνδνηηθνχ Πρήκαηνο
Ξεξίπησζε 1ε: Να έρεη δεισζεί δάλεην (ζην εγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα) θαη
ηειηθά ε επηρείξεζε λα κε πξνρσξήζεη ζε δαλεηζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ
απαηηείηαη ηίπνηα πέξαλ ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ειεθηξνληθά θαη πξνζθφκηζήο
ηνπ εληχπσο ζην θνξέα καο.
Ξεξίπησζε 2ε: Να έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα αηηείηαη αιιαγή ηνπ
πνζνζηνχ δαλεηζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε δαλεηαθή
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην λέν πνζφ. Δπηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην χςνο
ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 25%.
Ξεξίπησζε 3ε: Να κελ έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα επηζπκεί ηε ιήςε
δαλείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε δαλεηαθή ζχκβαζε
ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ δειψζεθε ζην αίηεκα.

4.10 Αίηεκα θαηάξγεζε ζπλεξγαζίαο
Τπνβάιιεηαη κφλν απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζε ζρήκα ζπλεξγαζίαο.
Πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ θάζε επηρείξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Η θαηάξγεζε
ζπλεξγαζίαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή κπνξεί λα επηθέξεη επηπηψζεηο ηφζν ζην πνζνζηφ
επηρνξήγεζεο (κεηάπησζε ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή), φζν θαη ζηελ επηιεμηκφηεηα
ηεο επηρείξεζεο (απέληαμε απφ ην πξφγξακκα), φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ
νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
i.
ii.

Σεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα θαηάξγεζεο πνπ ππνβάιιεηαη
Βεβαηψζεηο φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ φηη γλσξίδνπλ ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαηλνχλ ζ’ απηή.

4.11 Αίηεκα Απέληαμεο - Ξαξαίηεζεο
Γελ απαηηείηαη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ πέξαλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ
αηηήκαηνο (κέζσ ηεο επηινγήο αηηήκαηνο ηειηθνχ ειέγρνπ)
θαη ηεο έληππεο
πξνζθφκηζήο ηνπ.

4.12 Αίηεκα Αιιαγήο Φπζηθνχ – Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ
Κάζε δηθαηνχρνο (επηρείξεζε) έρεη δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη έσο δχν αηηήκαηα
ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζνχλ. Αηηήκαηα
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ηα νπνία δε μεπεξλνχλ ην 20% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα εμεηάδνληαη
απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζέκα πξνσζείηαη θαη ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο.
Αίηεκα απηήο ηεο κνξθήο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε
ζηνηρείνπ ηνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο, έζησ θη αλ αθνξά αιιαγή ελφο πξνκεζεπηή, ε
κνληέινπ εμνπιηζκνχ θιπ.
Ξξνζνρή: Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν έσο 1 κήλα
πξηλ ηε ιήμε ηνπ 24κήλνπ (δειαδή ην αξγφηεξν έσο 06/08/2013).
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο:
i.

Αλαιπηηθέο Πξνζθνξέο – Prospectus (ε ηηκνιφγηα εθφζνλ νη δαπάλεο έρνπλ
ήδε πξαγκαηνπνηεζεί)

ii.

Τ.Γ. Ν15599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ
Γηθαηνχρνπ φπνπ ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο (νηθνλνκηθέο θαη
κε) κε ηνλ πξνεγνχκελν πξνκεζεπηή (αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηξνπνπνίεζεο
θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ)

Πεκεία Ξξνζνρήο:






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 θαιείηε 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.

5. Ξξνεηνηκαζία γηα ηελ επηηφπηα Δπαιήζεπζε (έιεγρνο)
Η επηηφπηα επαιήζεπζε, απνηειεί ην δεχηεξν βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά.
Ο Γηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ππνβνιή:
Α) Δλδηάκεζα Αηηήκαηα Διέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ 30 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ έσο 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ).
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Β) Αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ρσξίο ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο
έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο).
Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί κία πξάμε σο νινθιεξσκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα λα
παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θάησ ηνπ
ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη 30.000,00€. ηελ πεξίπησζε
απηή ιακβάλεη ρψξα αίηεζε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη απέληαμεο απφ ην
πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».
Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίζθεςε νξγάλνπ ειέγρνπ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο,
γίλεηαη κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ θαη εθφζνλ απηφο παξνπζηάδεη
έλα ζεκαληηθφ βαζκφ πιεξφηεηαο, ρσξίο νπζηψδεηο ειιείςεηο Δθφζνλ πιεξνχληαη νη
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν ειεγθηήο επηθνηλσλεί κε ηελ επηρείξεζε θαη
πξνγξακκαηίδεηαη ηελ επίζθεςε ζε εκέξα θαη ψξα πνπ δηεπθνιχλεη ακθφηεξνπο.
Η επηρείξεζε, θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα κεξηκλήζεη γηα
ηα εμήο:


Να ππάξρνπλ φια ηα πξσηφηππα Σηκνιφγηα,
Kαηαζεηήξηα θαη Δμνθιεηηθέο Απνδείμεηο πξνκεζεπηψλ.



Να ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα Λνγηζηηθά βηβιία θαη ηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ
(Ιζνδχγηα θιπ).



Ο εμνπιηζκφο ηεο επέλδπζεο λα βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θαηάιιειν
ζεκείν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο ρξήζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη
παξψλ θαη ζε ζέζε λα ηνλ επηδείμεη. Να είλαη δηαζέζηκα εγρεηξίδηα (prospectus,
θ.ι.π). Δάλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθφ λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα κέζα
εγθαηάζηαζήο (CD θιπ) θαζψο θαη νη λφκηκεο πξσηφηππεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ.



Σελ απξφζθνπηε πξφζβαζε καο ζηνπο αξηζκνχο ζεηξάο εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ θαη ηελ παξνρή ζηνπο ειεγθηέο θάζε δπλαηήο δηεπθφιπλζεο γηα
ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ (π.ρ. δπλαηφηεηα γηα
θσηνηππίεο, θιπ).



Σελ επίδεημε ησλ ππνδνκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα
ΑΜΔΑ. Ζ κε χπαξμε ζρεηηθήο ππνδνκήο απνηειεί αηηία απέληαμεο ηνπ
έξγνπ.



Να ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ζα βξείηε ζηα παξαξηήκαηα
ηνπ παξφληνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr θαζψο θαη ησλ
εηαίξσλ ηνπ), ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα 3 ρξφληα κεηά απφ ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ζ κε χπαξμε αλακλεζηηθήο πιάθαο
απνηειεί αηηία απέληαμεο ηνπ έξγνπ.
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Γειηία

Απνζηνιήο,



Να ππάξρεη ε πξσηφηππε Άδεηα Λεηηνπξγίαο, ε Απαιιαθηηθφ Αδείαο (φπνπ
απαηηείηα).

Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηελ επηηφπηα
επαιήζεπζε είλαη ηα εμήο:


Ξξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλν Φνξέα
Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (φπσο ISO 9001 θιπ), ζε
πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεηαη ε πινπνίεζε
δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.



Ξξσηφηππν πιηθφ ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε (θσηνγξαθίεο, βεβαίσζε ηνπ
θνξέα, θιπ), ζε πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεηαη
ζπκκεηνρή ζε έθζεζε.



Ξξσηφηππνο πιήξεο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ελεξγεηψλ δηαθήκηζεο θαη
πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο



Ξξσηφηππνο θάθεινο ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ πξντφληνο πνπ λα ηεθκεξηψλεη
ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο



Ξξσηφηππα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ
ζρέδην πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο ζπκβνχισλ (παξαθνινχζεζε έξγνπ,
ζχληαμε κειεηψλ θιπ) νπνηαζδήπνηε αμίαο.



Ξξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά απαζρφιεζεο (πίλαθεο πξνζσπηθνχ θιπ), ζε
πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο πεξηιακβάλεη ζην επελδπηηθφ ηνπ ζρέδην δαπάλε
αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεηεζνχλ (εθφζνλ ην
θξίλεη ν ειεγθηήο) επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά.
ημειώνεηαι όηι για ηην πεπίπηωζη ηων Ενδιάμεζων Αιηημάηων Ελέγσος μόνο
και μέσπι ποζοζηού 60% ηηρ ζςνολικά εγκεκπιμένηρ επισοπηγούμενηρ
δαπάνηρ, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναηαι να κάνει σπήζη διοικηηικών επαληθεύζεων ανηί
επιηόπιων ελέγσων. Για ηην πιζηοποίηζη ηηρ Έκθεζηρ Ολοκλήπωζηρ είναι
ςποσπεωηικόρ ο επιηόπιορ έλεγσορ και ο πλήπηρ έλεγσορ οικονομικού και
θςζικού ανηικειμένος ζηο ζύνολό ηοςρ.
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6. Ππλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ
Πηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζηψλ δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί-πιεξσζεί έλα
έξγν εάλ δελ νινθιεξσζνχλ θαη ηα ππφινηπα έξγα ηεο ζπλεξγαζίαο.
Βέβαηα κπνξεί λα γίλεη ελδηάκεζε επαιήζεπζε ζε κία (ή ζε φιεο) εθ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο ηεο πξνφδνπ έξγνπ πνπ έρνπλ
πινπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
πλεπψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε απφ
ηνπο Τπεχζπλνπο έξγνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζπλέξγηαο θαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ
αξρηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.

7. Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα εληαγκέλα έξγα, ε θαηαβνιή ηνπ
ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ φηαλ πηζηνπνηείηαη
φηη έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελνπ ηνπ έξγνπ πνπ ην
θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξσκέλν. Σν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο πνπ
ζα θαηαβάιιεηαη δχλαηαη λα είλαη απφ 85% έσο 100% αλάινγα κε ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
πγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή, ην αξγφηεξν έλα
(1) ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη:


Να είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ
πξνγξάκκαηνο θαη,



Να έρεη λα επηδείμεη ηζρπξέο λνκηθέο δεζκεχζεηο φπσο ζπκβφιαηα / ζχκθσλα
ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηεο
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνπζα, ή αλακελφκελε αιιά
ηεθκεξησκέλε παξνπζία ή ελίζρπζε παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο εθηφο ηεο
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.

ζηφρσλ

ηνπ

Σφηε ζα θαηαβάιιεηαη θαη ην ππνιεηπφκελν 15% ηεο επηρνξήγεζεο θαη ζα ππέρεη (ε
επηρείξεζε) ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 15 ηνπ παξφληνο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά 15%.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ΓΔΝ ηεθκεξηψζεη είηε ζην ζχλνιν, είηε ελ
κέξεη ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε, ηφηε νθείιεη ην
αξγφηεξν 1 ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, λα ην πξάμεη απνζηέιινληαο
ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά / απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ζπκπιεξσκαηηθφο
δηνηθεηηθφο έιεγρνο). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηχρεη ηνπ ζηφρνπο απηνχο ή ζε
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πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηάζεη / απνζηείιεη νχηε θαηά ηελ νινθιήξσζε, νχηε έλα
ρξφλν κεηά ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, ε δεκφζηα επηρνξήγεζε ζα πεξηθφπηεηαη θαηά
15%.

8. Θαηαβνιή ελίζρπζεο (δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο)
Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζε) πνπ ζα ιάβεηε ππφ ηε κνξθή
επηρνξήγεζεο γηα ηελ πξάμε (έξγν) πνπ έρεηε πινπνηήζεη ζα εθηακηεχεηαη απφ ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ κέζσ κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν ΔΦΔΠΑΔ γηα ην
πξφγξακκα ζηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζαο πνπ έρεηε δειψζεη κε
ζρεηηθή Τ.Γ. ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ.
Η θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 14
ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Υξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο δελ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη
απφθαζε παξαθξάηεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηαδήπνηε ιήςε ηεο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Γηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηαθηνπνηήζεη άκεζα ηηο νθεηιέο
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηελ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε (έξγν)
πνπ πινπνίεζε.
Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνρξεσηηθά ν
Γηθαηνχρνο πξέπεη λα απνζηέιιεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ζηελ νπνία έγηλε ε
πξάμε εθρψξεζεο ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ζην νπνίν ζα δειψλεηαη ν
ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα θαηαηεζεί ην πνζφ ηεο εθρψξεζεο.
Η ελεκέξσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ιήςε ηεο ελίζρπζεο (Γεκφζηα
Υξεκαηνδφηεζε/Δπηρνξήγεζε) θαηφπηλ γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ελψ ε
ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη πξψην ειεθηξνληθά κέζσ
ηνπ ΠΚΔ θαη θαηφπηλ απνζηέιινληαο ζε έληππε κνξθή ην αίηεκα καδί κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο.

9. πνρξεψζεηο Γηθαηνχρνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη
παξαιαβή ηνπ έξγνπ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 15 θαη 16
ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ν Γηθαηνχρνο απνζηέιιεη ζε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
απηψλ. Πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ππάξμεη απφ ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ απνζηνιήο ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
(Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο – Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ΔΠΑΝ ΙΙ).

10. Θαιέο πξαθηηθέο θαη ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ νξζή
παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο (έξγνπ) απφ ην Γηθαηνχρν
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνλ Νδεγφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηελ απφθαζε έληαμεο
θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ Νδεγφ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο(έξγν) ζαο
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.


Ρεξήζηε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα
Όζν πην ζπλεπείο είζηε ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηφζν
δηεπθνιχλεηε ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζή ζαο.



Γψζηε έκθαζε ζηελ έθδνζε αδεηψλ
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.



Ξξνζνρή 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 .Καιφ
είλαη πάληα λα δεηνχκε εμνθιεηηθή απφδεημε γηα φιεο ηηο δαπάλεο καο.



Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο
Γψζηε πξνζνρή ζηελ έγθαηξε απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ παξαδνηέσλ πνπ
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο
πξνκήζεηαο παγίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη γηα πάγηα θαζαξήο αμίαο πάλσ απφ
€70.000,00 θνηηψληαο πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελφ ηνπο.
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Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ην πεξηερφκελν ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζαο
To 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.



Ρεθκεξηψζηε 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.



Ππλεξγαζηείηε κε ηα ζηειέρε ζαο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 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.



Νξγαλψζηε ηνλ θάθειφ 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
νδεγνχληαη ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ή αθφκε θαη ζε απέληαμε απφ ην
πξφγξακκα.



Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο αξκφδηνπο 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.

 Θξαηήζηε 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 απφ ηνλ θνξέα
Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, δεηήζηε απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ/ησλ ειέγρνπ/ειέγρσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη
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ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ
πηζηνπνηήζεθε θαζψο θαη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ
δηθαηνχζζε λα ιάβεηε.


Ρεξήζηε ηηο ππνρξεψζεηο ζαο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζαο Γλσζηνπνηείηε ηηο ηπρφλ αιιαγέο
Αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηνπ έξγνπ
ζαο, είζηε ππνρξεσκέλνη λα γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηηο ηπρφλ αιιαγέο
πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε. εκεηψζηε φηη ην έξγν κπνξεί λα ειεγρζεί θαη απφ
άιια ειεγθηηθά φξγαλα (Δ.Δ., αξκφδηα Τπνπξγεία, θ.α.) κέρξη ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

 Ξξνσζήζηε ηε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο
Δίλαη ζεκαληηθφ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζαο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 20072013 λα αλαθέξεηε θαη λα θάλεηε γλσζηφ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
ζαο πινπνηήζεθε(ή πξαγκαηνπνηήζεθε) κε ηε βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Απηφ άιισζηε είλαη ην λφεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο ηεο
πηλαθίδαο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πιάθαο ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο
επηρείξεζήο ζαο.

11. Δπηθνηλσλία – Ξιεξνθνξίεο
Η απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ αηηεκάησλ επαιήζεπζεοπηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζαο
θαηφπηλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο κέζσ ηνπ ΠΚΔ ζα γίλεηαη ζηε
δηεχζπλζε ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηνπ νπνίνπ ηε γεσγξαθηθή επζχλε αλήθεηε.
Δπίζεο ζηνπο αξκφδηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε γηα
νπνηαδήπνηε απνξία, δηεπθξίληζε, πιεξνθνξία θαη επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο.
ΘΑΙΖ ΔΞΗΡΣΗΑ
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Ξαξάξηεκα Η: πνδείγκαηα Βεβαηψζεσλ θαη πεχζπλσλ
Γειψζεσλ
1) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα εμνπιηζκφ
2) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ινγηζκηθφ
3) Βεβαίσζε χπαξμεο ηερληθνχ θαθέινπ
4) Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο Όξσλ Τπαγσγήο
5) Τπεχζπλε Γήισζε Απψιεηαο Παξαζηαηηθνχ
6) Πξνδηαγξαθέο αλακλεζηηθήο πηλαθίδαο
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

(ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ)

ΒΕΒΑΙΩΗ
Με τθν παροφςα βεβαιώνεται ότι ο κάτωκι εξοπλιςμόσ είναι καινουργζσ
και αμεταχείριςτοσ και δεν παρακρατείται θ κυριότθτα του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

Α/Α

SERIAL NUMBER

ΑΡΙΘΜ.
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ
ΣΟΝ ΦΠΑ)

………

……………………….

…………………

………………………

……..

……………………….

…………………

………………………

Με εκτίμθςθ

(ςφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμθκευτι
και υπογραφι του)
Παρατήρηςη : τισ περιπτώςεισ προμήθειασ από το εξωτερικό ςτη βεβαίωςη
πρζπει να αναφζρονται τα παραςτατικά αγοράσ, το serial number, και η φράςη ‘’
…. equipment is new and unused and is not retained its ownership’’
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
(ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ)
ΒΕΒΑΙΩΗ
Με τθν παροφςα βεβαιώνεται ότι ο δικαιοφχοσ…..(επωνυμία
επιχείρθςθσ….) είναι νόμιμοσ κάτοχοσ του λογιςμικοφ που
προμθκεφτθκε από τθν εταιρεία μασ και περιγράφεται ςτον παρακάτω
πίνακα κακώσ επίςθσ και ότι το λογιςμικό είναι καινουργζσ και
αμεταχείριςτο και δεν παρακρατείται θ κυριότθτα του.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

SERIAL NUMBER

ΑΡΙΘΜ.
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΣΟΝ
ΦΠΑ)

……….

……………………….

……………………….

………………………...

……..

……………………….

……………………….

………………………...

Με εκτίμθςθ

(ςφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμθκευτι
και υπογραφι του)
ΗΜΕΙΩΗ

1. ε περιπτώςεισ αγοράσ λογιςμικοφ και εφόςον αποδεδειγμζνα δεν υφίςταται
serial number ςθμειώνεται το ςφμβολο (-)
2. Η εν λόγω βεβαίωςθ είναι ςθμαντικι ςε περιπτώςεισ ιδιοκαταςκευισ λογιςμικοφ
από τον προμθκευτι ενώ ςυνίςταται ςτισ περιπτώςεισ όπου δεν είναι επαρκι τα
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ςχετικά παραδοτζα του Δικαιοφχου ςχετικά με τθν άδεια χριςθσ και τθ μθ
παρακράτθςθ κυριότθτασ.

ΒΕΒΑΙΩΗ ΤΠΑΡΞΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ

Ωο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ………… δειψλσ ππεχζπλα φηη ην
κεράλεκα …………………… κνληέιν …………………….ην νπνίν πξνκήζεπζα ζηελ
επηρείξεζε………………….. πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2006/42 θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ΦΔΚ 97/25-06-2010 θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηα
πξφηππα ……………………. φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Γήισζε πκκφξθσζεο
CE πνπ έρεη πξνζθνκηζηεί. Γηα ην κεράλεκα απηφ έρεη αλαπηπρζεί ηερληθφο θάθεινο
ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο,:


Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο



Γεληθφ ζρέδην ηνπ κεραλήκαηνο



Απνηειέζκαηα δνθηκψλ/ππνινγηζκψλ



Πηζηνπνηεηηθά επαιήζεπζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κεραλήκαηνο σο πξνο ηηο
απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο



Σεθκεξίσζε γηα αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη κέηξα πξνζηαζίαο



Πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ



Σερληθέο εθζέζεηο



Οδεγίεο ρξήζεο



Γήισζε ζπκκφξθσζεο



Αληίγξαθα δειψζεσλ ζπκκφξθσζεο γηα κεραλήκαηα ή πξντφληα πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ

Γειψλσ επίζεο φηη γηα ιφγνπο επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ (know how) δελ επηζπκψ
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία ζαο, αιιά παξακέλεη
δηαζέζηκνο γηα επίδεημε ζε ηπρφλ επηηφπην έιεγρν πνπ θξηζεί απαξαίηεηνο.
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΦΕΠΑΕ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειψλσ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία
«............................................................................................................................» θαη θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-…………………. φηη
ε επηρείξεζε (δηθαηνχρνο) έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα Εξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα
θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηνχο ρσξίο θακία επηθχιαμε.

Ηκεξνκελία:

/ /

Ο/Η Γει

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ
δεινχζα.

40

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΚΔΠΑ - ΑΝΔΜ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):
(3

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:

Σν παξαζηαηηθφ (περιγραθή ζηοιτείων παραζηαηικού αριθμός/ ημερομηνία έκδοζης/
προμηθεσηής/ περιγραθή δαπάνης) έρεη απνιεζζεί θαη πξνζθνκίδεηαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ
ηνπ πξσηνηχπνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Σν ελ ιφγσ παξαζηαηηθφ δελ έρεη εληζρπζεί (επηδνηεζεί) νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα
επηδφηεζε απφ Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα.

Ηκεξνκελία:

/ /

Ο/Η Γει

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ
δεινχζα.
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ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΗΛΑΘΗΓΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ
Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ ρξεκαηνδνηεί
ηε ρψξα καο κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ.
Παξάιιεια κέζσ ηνπ Καλ. 1828/2006 ε Δ.Δ. δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζην γεγνλφο νη πνιίηεο λα
γλσξίδνπλ φζνη σθεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηήλ, ηελ ζπκβνιή ηεο
Δ.Δ. ζηελ αλάπηπμε ηεο θάζε επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα .
Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιεη ηελ χπαξμε αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο θαη
ηελ δηαηήξεζε ηεο γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Δίλαη κία
ππνρξέσζε κε ειάρηζην θφζηνο αιιά κε κεγάιε ζεκαζία θαη σθέιεηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηε ρψξα
γεληθφηεξα.
Ο ηχπνο, ε κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο αλακλεζηηθήο πιάθαο είλαη απιέο , θαηαλνεηέο θαη εχθνιεο.
Σηο πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν κπνξείηε λα ηηο απνθηήζεηε απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ
(www.efepae.gr) θαζψο θαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θάζε εηαίξνπ (Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο
θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αξκφδηνο εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ είλαη ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ /ηνηρεία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
www.e-kepa.gr).
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα» ν ηχπνο ηεο αλακλεζηηθήο
πηλαθίδαο είλαη ν ηχπνο Α4.
Γηα νπνηαδήπνηε πξφβιεκα ζαο παξνπζηαζζεί, απνξία, ή νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηείηε, ηα ζηειέρε
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ είλαη πάληνηε θνληά ζαο θαη ζηε δηάζεζή ζαο λα ζαο βνεζήζνπλ.
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Α4. Πινακίδα μετά την ολοκλήρωςη του ζργου για πράξεισ κρατικών ενιςχφςεων
ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΣΟΤ ΕΠΑΝ
(ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, ΘΕΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ,ΚΡΗΣΗ, ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
ΑΣΣΙΚΗ, ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ)

1. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
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1.1 Διαςτάςεισ / Βαρφτητα τοιχείων
Η πινακίδα πρζπει να είναι ςθμαντικοφ μεγζκουσ και να τοποκετείται ςε ευδιάκριτο ςθμείο.
Η πινακίδα διαιρείται ςε 3 μζρθ:
 Σο πάνω μζροσ τθσ πινακίδασ καλφπτει το 25% και περιζχει τθν Ελλθνικι ςθμαία, το Τπουργείο Ανάπτυξθσ, το
λογότυπο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα, το λογότυπο του
ΕΠΑ.
 Σο ενδιάμεςο κομμάτι καλφπτει το 50% τθσ πινακίδασ και περιζχει το όνομα του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ, τα ςτοιχεία του ζργου και τθσ χρθματοδότθςθσ.
 Σο κάτω μζροσ τθσ πινακίδασ είναι το 25% και περιζχει το ζμβλθμα τθσ ΕΕ, με αναφορά ςτο Διαρκρωτικό
Σαμείο (ολογράφωσ) και το μινυμα που ζχει επιλζξει θ Διαχειριςτικι Αρχι ¨η περιφζρεια ςτο επίκεντρο τησ
ανάπτυξησ¨ (ςφμφωνα με το άρκρο 9 του Ε.Κ.1828/2006).
1.2 Εμβλήματα
Σα εμβλιματα που πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν πινακίδα είναι αυτά τθσ Ελλθνικισ ςθμαίασ, τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (βλ. ςυνθμμζνα Παράρτθμα Ι του Ε.Κ.1828/2006), το λογότυπο του ΕΠΑ και του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ.

1.3 Χρώματα
Η πινακίδα είναι λευκι, ζχει μπλε γράμματα ςτο ίδιο χρώμα που αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςθμαίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

1.4 Τλικό Εφαρμογήσ
Σο υλικό καταςκευισ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςθ τουσ.
1.5 Γραμματοςειρά
Η γραμματοςειρά που χρθςιμοποιείται ςε τίτλουσ, χαρακτθριςμοφσ και μθνφματα είναι θ Myriad Pro.
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1.6 Γενικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
υμπλθρωματικά αναφζρουμε ότι όπου αναφζρονται μπλε γράμματα ςτον τίτλο του ζργου τθσ πινακίδασ, το
χρώμα τουσ πρζπει να είναι απόχρωςθ Pantone Reflex Blue.
Αναφορικά με το μινυμα τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ το χρώμα τουσ πρζπει να είναι για το μπλε, Pantone 2748,
R:0/G:68/B:141, C:100/M:76/Y:0/K:18 και για το πορτοκαλί, Pantone 137, R:252/G:177/B:49, C:0/M:34/Y:91/K:0

η πεπιθέπεια ζηο επίκενηπο
ηηρ ανάπηςξηρ
Επιςθμαίνουμε ότι θ ςθμαία τθσ ΕΕ πρζπει να πλθροί τισ ακριβείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εμβλιματοσ όπωσ
αυτζσ περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο παράρτθμα ι ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm
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Ξαξάξηεκα ΗΗ: Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Κειεηψλ θαη Ηζηνζειίδσλ
1)

Αμηνιφγεζε Μειέηεο

2)

Αμηνιφγεζε Ιζηνζειίδαο (Β2Β, E-Shop θιπ)
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ΔΛΡΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ
ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΘΑΗΝΣΝ:
ΔΗΓΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ :
ΚΔΓΗΠΡΖ
ΒΑΟΡΖΡΑ ΠΡΖ
ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΝ
αθήλεηα ζθνπνχ θαη ζηφρνπ ηεο κειέηεο θαη
ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ηελ
ππνβιεζείζα πξνζθνξά
Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ/ πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο, ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζή
ηεο
Μεζνδνινγία – Γνκή & ρξήζε πξσηνγελψλ
ζηνηρείσλ, ρξήζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ,
ρξήζε βηβιηνγξαθίαο
Σεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο – ζπκπεξάζκαηα
(εμαγσγηθφ πιάλν) βάζεη απνηειεζκάησλ
πξσηνγελνχο & δεπηεξνγελνχο έξεπλαο αγνξάο
Eθηθηφηεηα εθαξκνγήο πξνηάζεσλ απφ ηνλ
Γηθαηνχρν
ΠΛΝΙΝ

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

15

10

35

20

20
100

ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
ΒΑΘΚΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

/100

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΑΞΝ
ΡΔΙΗΘΝ ΑΞΝΓΔΘΡΖ (€)

€…………..
(κε βάζε ην παξαζηαηηθφ)
€………..
(κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο)

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ
ΘΑΡΝΞΗΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ (€)

€………………..

47

Ρν πνζφ πηζηνπνίεζεο ηεο θάζε κειέηεο ζα πξνθχπηεη πάληνηε κε βάζε ηα
παξαθάησ :
α) Βαζκφο κειέηεο: ≥70 ηφηε ε κειέηε πηζηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ
επηιέμηκνπ πνζνχ.
β) Αλ 2.7 ≤ Βαζκφο κειέηεο < 3 ηφηε ε κειέηε γίλεηαη απνδεθηή κε πεξηθνπή
πνζνχ 10% έσο 20%
γ) Αλ 2.4 ≤ Βαζκφο κειέηεο < 2.7 ηφηε ε κειέηε γίλεηαη απνδεθηή κε
πεξηθνπή πνζνχ 20% έσο 40%

δ) Αλ Βαζκφο κειέηεο < 2.1 ε κειέηε απνξξίπηεηαη.
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ SITE, ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Β2Β, Δ-SHOP θ.ι.π.
ΔΞΥΛΚΗΑ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

ΔΗΓΝΠ SITE
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

ΘΥΓΗΘΝΠ
ΔΟΓΝ
ΘΙΗΚΑΘΑ
ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ
(1..5)

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ
%

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ

1. ΠΛΑΦΔΗΑ SITE ΚΔ ΞΟΝΡΑΠΖ /Ρ.Ξ /ΞΟΝΠΦΝΟΑ
πγθξίλεηαη σο πξνο ηα πεξηερφκελα ην site κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε θαη ηε πξνζθνξά. Αλ δειαδή ηα
πεξηερφκελα ηνπ site ζπκπίπηνπλ κε απηά ηεο πξφηαζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξηγξαθή. (Αλ δελ
ππάξρνπλ ζηε πξφηαζε ηφηε ην θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε 2).

Σ

15

=

Σ

20

=

Σ

10

=

Σ

30

=

Σ

10

=

2. ΠΛΑΦΔΗΑ SITE ΚΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ
Δίλαη ζρεηηθφ κε ηελ εηαηξεία ην site? Έρεη γίλεη πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ ηεο, ησλ πξντφλησλ ηεο, ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηεο? Οη πιεξνθνξίεο είλαη έγθπξεο ή αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ
ζηελ επηρείξεζε?

3. ΝΟΓΑΛΥΠΖ - ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ SITE
Δίλαη ην site "θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε? Γειαδή, είλαη εχθνιε ε ρξήζε ησλ επηινγψλ? Δίλαη επαλάγλσζηνο ν
ηζηνρψξνο? Τπάξρεη νκνηνγέλεηα ηζηνζειίδσλ? Τπάξρεη κπάξα πινήγεζεο? Πεξηιακβάλεη ην site εηθφλεο,
video? Πεξηιακβάλεη μελφγισζζεο εθδφζεηο? ε πεξίπησζε B2B, B2C ή E-SHOP, ππάξρεη νινθιεξσκέλε
δηαδηθαζία παξαγγειηνιεςίαο , πιεξσκήο? (Σα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο.)

4. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ SITE
Η ζειίδα είλαη δεκηνπξγεκέλε κέζσ flash? Η ζειίδα πεξηέρεη κελνχ flash? Η ζειίδα πεξηέρεη δηαθεκηζηηθά
banner flash? Η ζειίδα πεξηέρεη java scripts? Πεξηιακβάλεη ην site εηθφλεο, video? Πεξηιακβάλεη ην site
δπλακηθέο ζειίδεο - θφξκεο ζχλδεζεο κε βάζε δεδνκέλσλ? Η ηζηνζειίδα είλαη θαηαρσξεκέλε ζε search
engines? (Αλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ή δελ δηθαηνινγεί ην θφζηνο ηνπ site ηέηνηεο εθαξκνγέο,
ηφηε ην θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε 3. Σα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο.)

5. ΣΟΖΠΖ - ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝΡΖΡΑ SITE
Τπάξρνπλ ηεθκήξηα επηζθεςηκφηεηαο (π.ρ. κεηξεηήο επηζθεςηκφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ internet provider.) ε

ΠΣΝΙΗΑ

πεξίπησζε B2B, B2C ή E-SHOP ππάξρνπλ ηεθκήξηα παξαγγειηνιεςίαο?

6. ΑΞΝΤΖ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΖ
Πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ πηζηνπνηεηή κεηά ηελ εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνο θαη
ηεο πνηφηεηαο ηνπ site κε ην Μ.Ο ηεο αγνξάο?

Σ
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=

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ SITE

ΣΔΛΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΘΔΝ ΠΟΟ SITE

ΠΛΝΙΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ
(άζξνηζκα βαζκνινγίαο 6
θξηηεξίσλ)

=

ΠΛΝΤΖ

Αλ Π.Β. ≥ 3 ην site
γίλεηαη απνδεθηφ θαη
πιεξψλεηαη φιε ε δαπάλε
Αλ 2.7 ≤ Π.Β. < 3 ην site
γίλεηαη απνδεθηφ κε
πεξηθνπή πνζνχ 10% έσο
20%
Αλ 2.4 ≤ Π.Β. < 2.7 ην
site γίλεηαη απνδεθηφ κε
πεξηθνπή πνζνχ 20% έσο
40%
Αλ 2.1 ≤ Π.Β. < 2.4 ην
site γίλεηαη απνδεθηφ κε
πεξηθνπή πνζνχ
ηνπιάρηζηνλ 40%
Αλ Π.Β. < 2.1 ην site
απνξξίπηεηαη

Ν ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΖΠ

Ν ΞΔΘΛΝΠ
ΓΟΑΠΖΠ

