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Εισαγωγικό Σηµείωµα 

 

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συµπληρωµατικό του Οδηγού  του 

Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών» που έχει 

ως βασικό στόχο να παρουσιάσει µε τρόπο κατανοητό και περιεκτικό: 

 

• την ενηµέρωση κάθε ∆ικαιούχου για τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου της πράξης του υπενθυµίζοντας εκ νέου τις υποχρεώσεις του και δίνοντας 

περαιτέρω διευκρινήσεις για ορισµένα σηµεία που περιγράφονται στον Οδηγό του 

Προγράµµατος και τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις του, 

• την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πράξης (επένδυση/έργο) εκ µέρους του 

ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, 

• την  επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης από το ∆ικαιούχο σύµφωνα µε τον Οδηγό του 

Προγράµµατος και την απόφαση ένταξης και χρηµατοδότησής της, 

• την πλήρη απορρόφηση της ενίσχυσης (∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης/επιχορήγησης) που 

αναλογεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της πράξης του ∆ικαιούχου. 

 

Από το µεριά του ∆ικαιούχου, κρίνεται σκόπιµο να µελετήσει µε ιδιαίτερη προσοχή τον Οδηγό 

και να επωφεληθεί από το περιεχόµενό του. Η συνεχής  επίκληση της γραφειοκρατίας δεν 

ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγµατικότητα, καθώς η τήρησή του Οδηγού Υλοποίησης θα 

επιφέρει την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης απαλλάσσοντας τον ∆ικαιούχο από πρόσθετη 

και άσκοπη γραφειοκρατία, καθώς και άσκοπες καθυστερήσεις.  

 

Τις οδηγίες αυτές  κάθε ∆ικαιούχος µπορεί να τις λάβει από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ 

(www.efepae.gr), καθώς και τις ιστοσελίδες των εταίρων του (Για τις Περιφέρειες ∆υτικής 

Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η 

∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (www.diaxeiristiki.gr) . 

 

Για τυχόν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του Οδηγού Υλοποίησης, στο περιεχόµενο 

του Οδηγού του Προγράµµατος ,καθώς και στην απόφαση ένταξης και 

χρηµατοδότησής της πράξης έκαστου ∆ικαιούχου του προγράµµατος, θα υπάρξει  

πάντοτε  πλήρης και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των ∆ικαιούχων από τον 

ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Είµαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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1. Υλοποίηση Φυσικού αντικειµένου 

 

Η υλοποίηση του Φυσικού αντικειµένου, του επιχειρηµατικού σας σχεδίου είναι το πιο 

κρίσιµο σηµείο στην σωστή εκτέλεση της επένδυσης. 

Ο πίνακας ΣΤ «Αναλυτικός Πίνακας Εγκεκριµένων ∆απανών» του εγκεκριµένου 

τεχνικού παραρτήµατος περιγράφει το φυσικό αντικείµενο που υποχρεούστε να 

υλοποιήσετε. Περιέχει τις τελικά εγκεκριµένες κατηγορίες δαπανών της πρότασης που 

υποβάλατε, µε τις αντίστοιχες προσφορές, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα από 

την Αξιολόγηση και την τυχόν παρέµβαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής  που 

ακολούθησε.  Ο πίνακας είναι δεσµευτικός για κάθε επιχείρηση και η 

πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταµίευση της αναλογούσας 

χρηµατοδότησης. 

Στην πραγµατικότητα όποια ενέργεια περιλαµβάνεται στον Πίνακα ΣΤ του Τεχνικού 

Παραρτήµατος πρέπει να υλοποιηθεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται 

στην πρόταση (προµηθευτής, είδος, µοντέλο, ποσότητα κλπ) µε µετασχηµατισµό 

των αρχικών προσφορών που υποβάλατε στην πρόταση, σε τιµολόγια.  

Απόκλιση από τον παραπάνω γενικό κανόνα µπορεί να συµβεί υπό προϋποθέσεις και 

εφόσον προηγουµένως υποβληθεί αίτηµα τροποποίησης (βλέπε σχετική διαδικασία 

στο κεφάλαιο 4), το οποίο πρέπει να εγκριθεί, είτε από τον ΕΦΕΠΑΕ (εφόσον 

πρόκειται για αίτηµα ήσσονος σηµασίας και η µεταβολή δε ξεπερνά το 35% επί του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού), είτε σε διαφορετική περίπτωση από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράµµατος. 

Απαραίτητα τεκµήρια της καλής υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του έργου 

σας, εκτός του επιτόπου ελέγχου, θεωρούνται τα παραδοτέα της κάθε κατηγορίας 

ενέργειας τα οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύουν την Αίτηση Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης ∆απανών (Ενδιάµεση ή Τελική) και τα οποία αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 3.3 του παρόντος καθώς και στο παράρτηµα VIIΙ του Oδηγού του 

προγράµµατος. 
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2. Υλοποίηση Οικονοµικού αντικειµένου  

 

Το οικονοµικό αντικείµενο του έργου που υλοποιεί η επιχείρηση συνδέεται άµεσα και 

µε το φυσικό αντικείµενο αυτής.  

Καθοριστικό σηµείο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι η σωστή έκδοση και 

εξόφληση των παραστατικών που αφορούν στις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες στις 

οποίες θα προβεί η επιχείρηση κατά την διάρκεια υλοποίησης.  

Τα παραστατικά που πρέπει να τηρούνται για τις ανάγκες της επένδυσης 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική φορολογική 

νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 3.4) για την τεκµηρίωση και επαλήθευση (πιστοποίηση) της ορθής 

υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου. 

Η εξόφληση όλων των παραστατικών πρέπει να γίνεται µε τον παρακάτω 

τρόπο: 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να 

ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/ 

23.04.2010). 

 

1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 

(µε ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της 

επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή 

τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 

 

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ) 

και άνω, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται 

µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή 

υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται 

µέσω των ιδίων λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών µε 

µετρητά. 
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Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι: 

• Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της 

ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε 

χρόνο προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για 

την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το έντυπο κίνησης 

του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης, 

ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-

ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης 

του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον 

λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 

τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασµού ο 

προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης 

(δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου 

παραστατικού, (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (γ) καρτέλα 

προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) 

σε εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής 

απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για 

µεταφορά χρηµάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (β) απόδειξη 

είσπραξης του προµηθευτή (γ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς τον  

προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην 

Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από την 

επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός 

των άλλων (π.χ. καταθετήριο) (α) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την 

έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή, (β) αντίγραφο και φωτοτυπία του 

σώµατος της αντίστοιχης επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και 

(δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50) 

• Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 

κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί             

(α) επίσηµο έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) της τράπεζας (β) 



 

 8 

το αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής (γ) απόδειξη είσπραξης του 

προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50)   

• Εξόφληση τιµολογίων µέσω εταιρικών – πιστωτικών – χρεωστικών 

καρτών αρκεί να προσκοµιστούν τα εξής: α) αντίγραφο µηνιαίου λογαριασµού της 

χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές 

που πραγµατοποιήθηκαν, β) επίσηµο έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού 

(extrait) της τράπεζας, γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και  δ) καρτέλα 

προµηθευτή (λογαριασµός 50)   

 

Επιπλέον θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Η εξόφληση του µηνιαίου λογαριασµού της Πιστωτικής Εταιρικής Κάρτας πρέπει 

να αφορά στο σύνολο της εκκαθαρισµένης οφειλής και όχι στην ελάχιστη 

καταβολή. 

2. Αν για την εν λόγω δαπάνη δίνεται το δικαίωµα εξόφλησης σε «∆όσεις µέσω 

Πιστωτικής Κάρτας», τότε προφανώς απαιτούνται εξοφληµένοι στο σύνολό 

τους όλοι οι µηνιαίοι Λογαριασµοί των ∆όσεων που συµφωνήθηκαν. 

3. Σε κάθε περίπτωση ως ηµεροµηνία εξόφλησης κάθε τέτοιας δαπάνης θεωρείται 

η ηµεροµηνία καταβολής, στην αντίστοιχη τράπεζα, της τελευταίας δόσης του 

αντίστοιχου µηνιαίου λογαριασµού της Πιστωτικής Κάρτας. 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή 

των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιµολογίων (δηλαδή δεν 

επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε 

µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών, αλλά ούτε και τµηµατική 

τιµολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. ενιαίο µηχάνηµα το οποίο τιµολογείται ξεχωριστά 

σε παραπάνω από ένα τιµολόγια).  

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

• Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη και δεν επιχορηγείται για καµία κατηγορία 

επιχείρησης. 

• Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες 

λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.  
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Επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα κάτωθι: 

• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από τον χρόνο 

έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών. 

• ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 

καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. 

• Το σύνολο των παραστατικών πρέπει να έχει εκδοθεί και εξοφληθεί σε χρόνο 

προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου (27/08/2014 χωρίς 

εγκεκριµένο αίτηµα παράτασης). 

• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του 

προγράµµατος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε 

περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι 

προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω 

δαπάνες. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και 

παραστατικών των µετόχων της επιχείρησης. 

• Τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση 

για την επιλεξιµότητά τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα από επίσηµο φορέα. 

• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την 

πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο 

Παράρτηµα VIIΙ), το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα 

αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή: 

o Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο 

δικαιούχος, καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού  

o Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος, καθώς και ο αριθµός του 

εξοφλούµενου παραστατικού, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την 

τράπεζα 

• Στα παραστατικά εξόφλησης (καταθετήρια, αποδείξεις κλπ) πρέπει να αναφέρονται 

λεπτοµερώς τα στοιχεία συναλλαγής (π.χ. καταθέτης, αριθµός τιµολογίου, λήπτης 

κατάθεσης κλπ). 

• Στις περιπτώσεις αποδείξεων παροχής υπηρεσιών υπάρχει και παρακράτηση 20% 

επί της καθαρής αξίας που αποδίδεται από τον πελάτη στην εφορία. 

• Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για 

το σύνολο των τιµολογίων. Ακόµα και εάν υπολείπεται 0,01€, πρέπει να 
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προσκοµισθεί εξοφλητική απόδειξη.  Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτή βεβαίωση µε 

σφραγίδα και υπογραφή του προµηθευτή για την εξόφληση των παραστατικών, µε 

πλήρη αναγραφή σε αυτή των τιµολογίων που εξοφλούνται. 

 

• Όταν η πληρωµή γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή 

και στο καταθετήριο δε φαίνεται ως καταθέτης η επιχείρηση (δικαιούχος) αλλά 

κάποιος τρίτος (πχ εργαζόµενος ή πρόσωπο που δε φαίνεται από τα δικαιολογητικά 

να σχετίζεται µε την εταιρία), τότε δύναται να ζητηθεί σχετικό έγγραφο από όπου 

προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο που έκανε την κατάθεση είναι εργαζόµενος της 

επιχείρησης (αναγγελία πρόσληψης, πρόσφατος πίνακας προσωπικού κλπ) και στην 

περίπτωση που η κατάθεση έχει γίνει από άλλο τρίτο πρόσωπο εκτός προσωπικού 

της επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση του καταθέτη µε το γνήσιο της υπογραφής που 

να δηλώνει ότι ενήργησε για λογαριασµό της επιχείρησης και καρτέλα ταµείου 

38.00. 

 

• Όταν η πληρωµή γίνεται µε επιταγή, πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των 

εξοφλητικών αποδείξεων, των σωµάτων των επιταγών, µαζί µε αντίγραφο του 

επίσηµου τραπεζικού λογαριασµού (extrait)  της τράπεζας, όπου θα φαίνεται η 

εξόφληση των επιταγών.  Σε περίπτωση απλής εκτύπωσης από την Τράπεζα ή web 

banking απαιτείται επικύρωσή της από την Αρµόδια Τράπεζα. Σε περίπτωση που 

δεν έχουν κρατηθεί τα σώµατα των επιταγών, πρέπει να τα αναζητήσει από το 

κατάστηµα που εισπράχτηκε η επιταγή. Εναλλακτικά, εφόσον η εύρεση του 

σώµατος της επιταγής είναι αδύνατη,  πρέπει να προσκοµιστεί πινάκιο παράδοσης-

παραλαβής της επιταγής από τον προµηθευτή (µε αναγραφή του αριθµού της 

επιταγής, της τράπεζας και του ποσού) µε σφραγίδα και υπογραφή του 

(προµηθευτή). 

 

• Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές Αξιολόγησης 

µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα 

στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα 

στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες ή οι 

Επιτροπές Αξιολόγησης µπορεί να ζητούν από τον δικαιούχο, τον προµηθευτικό 

οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για 

εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του 

κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να 
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χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές Αξιολόγησης κάθε 

είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων 

κατασκευαστικών εργασιών από το ΤΕΕ που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το 

είδος των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα 

περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν 

εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές 

ως προς το κόστος τους.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα 

εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). 

 

Βασική επισήµανση: 

 

• Ως έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται: 

o Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Κανονισµό De Minimis ως ηµεροµηνία 

έναρξης επιλεξιµότητας ορίζεται η ηµεροµηνία προκήρυξης του 

Προγράµµατος (21/12/2011). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν είτε δαπάνες 

(δελτία αποστολής, CMR, τιµολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη ιδιωτικού 

συµφωνητικού, κλπ) είτε µερική ή ολική εξόφληση δαπανών (πχ προκαταβολή) 

αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, , οι εν λόγω δαπάνες, 

είναι µη επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. 

 

o Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό 

ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας ορίζεται η ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν είτε δαπάνες (δελτία αποστολής, CMR, τιµολόγια, έκδοση επιταγής, 

σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού, κλπ) είτε µερική ή ολική εξόφληση δαπανών (πχ 

προκαταβολή) αυτής της κατηγορίας δαπανών το σύνολο του επιχειρηµατικού 

σχεδίου θεωρείτε µη επιλέξιµο και η πρόταση απεντάσσεται.  
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3. Υποβολή αιτήµατος ελέγχου (ενδιάµεσου ή τελικού)  

 

3.1 Αίτηµα Ελέγχου (επαλήθευσης) 

Όλα τα αιτήµατα πρέπει αρχικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) 

– για το διάστηµα που το σύστηµα δεν είναι διαθέσιµο, ακολουθείται η εξωσυστηµική 

διαδικασία που έχει κοινοποιηθεί σε όλους στους ∆ικαιούχους. Τα αιτήµατα θα 

υποβληθούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων µόλις 

αυτό καταστεί διαθέσιµο και λειτουργικό.  

Στη συνέχεια το αίτηµα υποχρεωτικά υποβάλλεται σε έντυπη µορφή, µε σφραγίδα 

και υπογραφή στην τελευταία σελίδα του, από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. 

Στις περιπτώσεις που κατά  τον επιτόπιο έλεγχο ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι 

υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις / διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το 

εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί σχετικό 

αίτηµα τροποποίησης, τότε το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 

Ενισχύσεων δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί  η διαδικασία της 

επαλήθευσης / πιστοποίησης χωρίς  να ακυρωθεί η αίτηση ελέγχου. Ο 

επενδυτής ωστόσο, υποχρεούται µετά από συνεννόηση µε τον ελεγκτή, να 

υποβάλει αίτηµα τροποποίησης. Για την αξιολόγηση και έγκρισή του ακολουθείται 

η προβλεπόµενη διαδικασία όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Επισηµαίνεται ότι, αν δεν υποβληθεί και αξιολογηθεί αίτηµα τροποποίησης, ο 

ελεγκτής προβαίνει στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας βάσει του 

εγκεκριµένου Τεχνικού Παραρτήµατος, µε ενδεχόµενη την περικοπή δαπανών ή και 

την απένταξη του Ε/Σ µε απόλυτη ευθύνη του δικαιούχου. 

Επισηµαίνεται ότι αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης είναι δυνατόν 

να υποβληθούν δύο φορές. Μία µε την εκτέλεση του  40% και µία µε την εκτέλεση 

του 80%,τουλάχιστον, του οικονοµικού αντικειµένου. Στα εν λόγω ποσοστά 

περιλαµβάνονται και προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα 

υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 
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Τέλος υπενθυµίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις, είναι υποχρεωµένες να προσκοµίσουν 

την Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής των Όρων Υπαγωγής του Προγράµµατος (σχετικό 

υπόδειγµα στο παράρτηµα Ι), προτού προχωρήσουν σε αίτηµα ελέγχου,(ενδιάµεσου 

ή απευθείας ολοκλήρωσης) εκτός αν την έχουν ήδη υποβάλλει. 

3.2 Παραστατικά δαπανών και πληρωµών 

Το σύνολο των τιµολογίων καθώς των πληρωµών τους, αποτελεί το δεύτερο βήµα 

στην προετοιµασία του φακέλου. Όλα τα παραστατικά πρέπει να είναι ταξινοµηµένα 

ανά προµηθευτή ως εξής: 

i. Παραστατικά αγοράς (Τιµολόγια, Τιµολόγια-∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια 

Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Τιµολόγια Έργου, Invoices 

κλπ) 

ii. ∆ελτία αποστολής (εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστά από το τιµολόγιο) ή 

παραστατικά µεταφοράς για τιµολόγια εξωτερικού (πχ CMR, Packing List, 

Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.) 

iii. Kαταθετήρια / σώµατα επιταγών και επίσηµο extrait της τράπεζας ή 

εκτυπωµένο µέσω web banking σφραγισµένα από την τράπεζα/ 

παραστατικά µεταφοράς από λογαριασµό της επιχείρησης σε λογαριασµό 

του προµηθευτή και extrait ή εκτυπωµένο µέσω web banking 

σφραγισµένα από την τράπεζα όπως προηγουµένως σφραγισµένα από 

την τράπεζα / παραστατικά εµβάσµατος και swift κλπ. 

iv. Εξοφλητικές αποδείξεις προµηθευτή (απαραίτητα µε σφραγίδα προµηθευτή) 

και σαφή αναγραφή των τιµολογίων που εξοφλήθηκαν. 

Απώλεια παραστατικού 

Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος 

να προσκοµίσει: α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών µε εµφανή τη 

σφραγίδα του προµηθευτή στο παραστατικό και την ένδειξη "ακριβές 

φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου’’ και β) Υ.∆. Ν1599/86 µε θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου, σύµφωνα µε το σχετικό 

υπόδειγµά µας περί απώλειας (παράρτηµα Ι). ∆ύναται ο ΕΦΕΠΑΕ να ζητήσει σε 

ορισµένες περιπτώσεις να προσκοµιστούν επιπρόσθετα των παραπάνω στοιχεία και 

διευκρινήσεις.  
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3.3 Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα τόσο για το φυσικό όσο και για το οικονοµικό αντικείµενο του έργου, 

είναι τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα παραστατικά του έργου (που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.2). Ενδεικτικά αναφέρονται στο παράρτηµα VII  στον 

οδηγό του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση προσαρµόζονται ανάλογα µε το είδος 

και το περιεχόµενο της δαπάνης που υλοποιήθηκε. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να αναφερθεί το σύνολο των παραδοτέων 

που θα απαιτηθεί κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται, όµως ότι επαφίεται στην 

κρίση του ελεγκτή να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό 

κρίνεται αναγκαίο, για την πιστοποίηση των δαπανών. Επίσης, σηµειώνεται 

ότι τα παραδοτέα της κάθε κατηγορίας δαπανών είναι ενδεικτικός. 

 
3.3.1 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση) συνεργείων, 

χώρων στάθµευσης, αποθήκευσης και συντήρησης (κατηγορία δαπάνης 1) 

Για τις δαπάνες που αφορούν σε κτιριακές εργασίες απαιτείται 

• Οικοδοµική άδεια µε τα συνηµµένα σχέδια ή όποια άλλη µορφή έγκρισης 

εργασιών απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις (π.χ. έγκριση για εργασίες 

δόµησης µικρής κλίµακας) ή νόµιµη απαλλαγή είτε από Πολεοδοµία είτε µε Υ.∆. 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό µέλους 

του ΤΕΕ. 

• Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα µε  τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το 

έργο. 

• Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα. 

• Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας µεταγραµµένος στο Υποθηκοφυλακείο. Σε 

περίπτωση που οι κτιριακές επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο τότε 

πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο διάρκειας 15 ετών από την 

ηµέρα υποβολής της πρότασης. 

• Συµβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ. Οι 

συµβάσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ για 
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εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης 

βιοµηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.). 

• Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα. 

• Επιµετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους εργασιών ανάλογα 

µε τη φύση της δαπάνης. 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρµόδιο µηχανικό µέλους του 

ΤΕΕ, ανάλογα µε το είδος της δαπάνης που υλοποιήθηκε. 

• ∆ελτία αποστολής υλικών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας. 

• Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιµολόγησης εργασιών ειδικών 

εγκαταστάσεων για τον εξοπλισµό. 

• Να έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδοµικές εργασίες. 

3.3.2 Επενδύσεις σε Πάγια (κατηγορία δαπάνης 2) 

Για τις δαπάνες εξοπλισµού απαιτείται:  

• Εξοπλισµός εγκατεστηµένος και σε πλήρη λειτουργία, µε δυνατότητα 

ελέγχου των σειριακών αριθµών που πρέπει να συµβαδίζουν µε τα 

αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη. 

 

• Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη 

παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο serial number του 

µηχανήµατος (εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο). Η 

βεβαίωση είναι απαραίτητη για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας (σχετικό 

υπόδειγµα στο Παράρτηµα Ι). 

 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συµµόρφωσης και τεχνικό 

φάκελο του µηχανήµατος, για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις περιπτώσεις που το 

µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή απαιτείται και πλήρης 

ανάλυση κόστους. 
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• Αντίγραφο σύµβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην 

αγορά εξοπλισµού µέσω Leasing. Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα παραστατικά 

(µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κλπ) 

καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα βεβαιώνεται η 

λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται 

στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς 

παγίων µε Leasing θα γίνει µόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι 

ενδιάµεσα και υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των 

παγίων από το ∆ικαιούχο και την εγγραφής τους στο βιβλίο παγίων του 

∆ικαιούχου. 

 

• Για τις περιπτώσεις ιδιοκατασκευής σύµβαση µεταξύ κατασκευαστή 

δικαιούχου, ακριβή περιγραφή παραδοτέου, ανάλυση κόστους και βεβαίωση 

εγγύησης καλής λειτουργίας 

• Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής από ΦΠΑ του εξοπλισµού. 

 

Επιπροσθέτως: 

 

• Για τις δαπάνες µετασκευής – διασκευής οχήµατος, προσθήκης και 

αφαίρεσης άξονα, προσθήκη ανυψωτικού – γερανού σε όχηµα, αλλαγή 

κινητήρα, εγκατάσταση ABS απαιτείται νέα άδεια κυκλοφορίας στην οποία να 

σηµειώνονται οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν. Οι αλλαγές θα σηµειώνονται 

είτε στα αντίστοιχα πεδία της άδειας είτε στις παρατηρήσεις. 

• Για την αντικατάσταση ρυµουλκούµενου απαιτείται 

o Άδεια κυκλοφορίας του καινούργιου ρυµουλκούµενου, η αγορά του 

οποίου επιδοτείται. 

o Άδεια κυκλοφορίας (αντίγραφο) του ρυµουλκούµενου, το οποίο 

αντικαθιστάτε το καινούργιο.  

o Βεβαίωση οριστικής διαγραφής από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών. 

o Βεβαίωση καταστροφής του αποσυρόµενου ρυµουλκούµενου από 

αναγνωρισµένο φορέα καταστροφής οχηµάτων. 
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• Για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

πρατηρίου υγρών καυσίµων, το οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα οχήµατα 

τις επιχείρησης. Στην άδεια λειτουργίας θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι 

εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήµατα της 

επιχείρησης. 

• Για τα συνεργεία, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον απαιτείται.  

• Για τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον 

απαιτείται. 

• Σε περίπτωση πραγµατοποίησης επεµβάσεων επί φορτηγού (ενιαία 

κατασκευή φορτηγό-καρότσα): 

o Μελέτη σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από Μηχανολόγο – Μηχανικό, από 

την οποία να προκύπτουν οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν. 

o Νέα άδεια κυκλοφορίας εάν απαιτείται. 

 

3.3.3 Αγορά Οικοπέδου (κατηγορία δαπάνης 3) 

Για τις δαπάνες αγοράς οικοπέδου χρειάζεται να προσκοµισθούν: 

• Συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας 

• Πιστοποιητικό µετεγγραφής το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολόγιο 

 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να προσκοµιστούν τα παραστατικά εξόφλησης των 

δαπανών αγοράς οικοπέδου. 

 

3.3.4 _∆απάνες για ΑΠΕ και προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης 

ενέργειας (κατηγορία δαπάνης 4) 

• Εξοπλισµός εγκατεστηµένος και σε πλήρη λειτουργία, µε δυνατότητα 

ελέγχου των σειριακών αριθµών που πρέπει να συµβαδίζουν µε τα 

αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση για 

το καινουργιές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της κυριότητας. 

• Άδεια εργασιών µικρής κλίµακας εφόσον απαιτείται 
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• Θεωρηµένη σύµβαση αυτόνοµου παραγωγού / αυτοπαραγωγού µε τη 

∆ΕΗ εφόσον απαιτείται 

• Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 µε θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, 

ότι η ισχύς του εγκατεστηµένου εξοπλισµού ΑΠΕ δεν ξεπερνάει τις 

καταναλώσεις της επιχείρησης και ότι δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια στη 

∆ΕΗ, εκτός της επιτρεπόµενης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 

υπογεγραµµένη µε τη ∆ΕΗ σύµβαση αυτοπαραγωγού. 

• Όλες οι απαραίτητες µελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων 

ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.  

 

• Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη 

παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο serial number του 

µηχανήµατος (εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο). Η 

βεβαίωση είναι απαραίτητη για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας (σχετικό 

υπόδειγµα στο Παράρτηµα Ι) 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συµµόρφωσης και τεχνικό 

φάκελο του µηχανήµατος, για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία. Επιπλέον των ανωτέρω, µόνο στις περιπτώσεις που το 

µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή απαιτείται και πλήρης 

ανάλυση κόστους. 

• Αντίγραφο σύµβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην 

αγορά εξοπλισµού µέσω Leasing. Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα παραστατικά 

(µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κλπ) 

καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα βεβαιώνεται η 

λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται 

στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς 

παγίων µε Leasing θα γίνει µόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι 

ενδιάµεσα και υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των 

παγίων από το ∆ικαιούχο και την εγγραφής τους στο βιβλίο παγίων του 

∆ικαιούχου. 
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• Για περιπτώσεις ιδιοκατασκευής σύµβαση µεταξύ κατασκευαστή δικαιούχου, 

ακριβή περιγραφή παραδοτέου, ανάλυση κόστους και βεβαίωση εγγύησης 

καλής λειτουργίας 

• Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής από ΦΠΑ του εξοπλισµού. 

 

3.3.5 _Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα 

κλπ. (κατηγορία δαπάνης 5) 

Για τις δαπάνες τεχνογνωσίας απαιτούνται: 

• Σύµβαση της επιχείρησης µε τον οίκο παροχής της τεχνογνωσίας θεωρηµένη 

από την αρµόδια ∆ΟΥ 

• Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στην επιχείρηση. 

• Τυχόν άδειες χρήσης. 

• Εγγραφή στο Βιβλίο Παγίων 

 

Για τις δαπάνες λογισµικού απαιτούνται: 

• Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες 

βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης. 

• Στην  περίπτωση προµήθειας –αγοράς λογισµικού µέσω internet πρέπει να 

διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου για την ορθότητα και νοµιµότητα 

του παραστατικού. 

• Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη 

παρακράτηση κυριότητας µε αναφορά στο serial number του λογισµικού 

(εκτός κι αν το serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο). Η βεβαίωση είναι 

απαραίτητη για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας (σχετικό υπόδειγµα στο 

Παράρτηµα Ι) 

• Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις 

δαπανών παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την 

παραµετροποίηση δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής 

εργασιών. 
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Επισηµάνσεις: 

• Τα κόστη που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση, συντήρηση και 

εκπαίδευση δεν µπορεί να ξεπεράσουν αθροιστικά το 10% του κόστους 

αγοράς του λογισµικού. 

 

• ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισµικού 

από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση. 

 

• ∆εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισµικό 

στην επιχείρηση. 

 

• Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το 

λογισµικό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια _ΟΥ βιβλίο παγίων ή 

αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της 

επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της 

τουλάχιστον επί µια τριετία µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 

έργου. 

 

• Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό 

κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι 

δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες). 
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3.3.6 ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων σε 

ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα (κατηγορία δαπάνης 6)  

Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν: 

• την αποσυναρµολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισµού από τον 

υφιστάµενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα δίκτυα παροχής, 

αποσυναρµολόγησης, συσκευασίας του υφιστάµενου εξοπλισµού). 

 

• την µεταφορά του υφιστάµενου παραγωγικού εξοπλισµού στο νέο χώρο 

εγκατάστασης (περιλαµβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης - εκφόρτωσης στα 

µεταφορικά µέσα) 

• την εγκατάσταση του υφιστάµενου παραγωγικού εξοπλισµού στο νέο χώρο 

εγκατάστασης (κόστος, συναρµολόγησης, σύνδεσης µε τα δίκτυα παροχής, ρύθµισης 

του υφιστάµενου εξοπλισµού, των απαιτούµενων και υλικών και εργασιών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του). 

 

Για τις παραπάνω δαπάνες απαιτείται: 

• Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο ή σύµβαση παραχώρησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο νέος χώρος εγκατάστασης βρίσκεται εντός ΒΙ.ΠΕ. ή Βιοτεχνικού 

Πάρκου 

• Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. 

παραστατικά των ενεργειών 

• Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ του παρέχοντος τις ανωτέρω 

υπηρεσίες και της επιχείρησης, νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

 

3.3.7 Άϋλες δαπάνες (κατηγορία δαπάνης 4) 

α) Για τις δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης απαιτούνται: 

• Βεβαιώσεις εκπαίδευσης, πιστοποίησης από αναγνωρισµένο φορέα, 

συµµετοχής σε σεµινάρια. 

• Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης. 

Επισήµανση: 

∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και 

πιστοποίηση που αποτελούν υποχρέωση από τον νόµο να τις αποκτήσουν. 
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β) Για τις δαπάνες συµµετοχής σε εκθέσεις: 

• Παραστατικά µεταφοράς εκθεσιακού υλικού (δελτία αποστολής εκθεµάτων, 

παραστατικά µεταφορικής εταιρίας, κλπ) σε εκθέσεις που συµµετείχε η 

επιχείρηση. 

• Κατάλογος εκθετών, σχετικό φωτογραφικό υλικό συµµετοχής στην έκθεση, 

βεβαίωση συµµετοχής από τον διοργανωτή της έκθεσης (προτείνεται να 

αναγράφεται ότι πρόκειται για ∆ιεθνή ή Επαγγελµατική Έκθεση), 

κατασκευαστικά σχέδια περιπτέρου, κλπ. 

Επισήµανση: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να συµµετέχει για πρώτη φορά στην 

έκθεση και να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα διοργάνωσης 

της έκθεσης. 

 

γ) Για τις δαπάνες συµβούλων και συµβουλευτικών υπηρεσιών 

απαιτούνται: 

• Για όλες τις συµβουλευτικές δαπάνες (παρακολούθηση έργου, µελέτες, 

δηµιουργία ιστοσελίδας και συµµετοχή επιχείρησης e-marketplace και 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου κλπ) σύµβαση κατατεθειµένη στην αρµόδια 

∆ΟΥ (ανεξαρτήτως ποσού). 

• Για µελέτες και έρευνες: Αντίγραφα µελετών και ερευνών  

• Για συστήµατα διαχείρισης: Αντίγραφα εγχειριδίων διαδικασιών και 

τεχνικών φακέλων για πιστοποίηση συστηµάτων και προϊόντων και αντίγραφο 

του αντίστοιχου πιστοποιητικού, πιστοποιηµένου φορέα από 

αναγνωρισµένους οργανισµούς του εξωτερικού η από τον ΕΣΥ∆. 

• Για δηµιουργία ιστοσελίδας και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου: 

Ενδεικτικές εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας και των εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου που κατασκευάστηκαν 

 

Επισηµάνσεις: 

• Για την πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων δεν είναι επιλέξιµες οι 

επαναληπτικές Επιθεωρήσεις καθώς και τα έξοδα µεταφοράς και διαµονής των 

ελεγκτών του φορέα Πιστοποίησης. 
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• ∆εν είναι επιλέξιµη η ανακατασκευή ήδη υπάρχουσας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. 

• ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες φιλοξενίας ιστοσελίδας καθώς και αγοράς domain 

name. 

• Τα πιστοποιητικά διαχειριστικών συστηµάτων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως την 

ηµεροµηνία πιστοποίησης των δαπανών 

• Για την πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων δεν είναι επιλέξιµες οι 

επαναληπτικές Επιθεωρήσεις 

• Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική 

αµοιβή τους. 

 

3.3.8 Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων (κατηγορία δαπάνης 

8) 

• Άδεια κυκλοφορίας του καινούργιου Φ∆Χ από την οποία να προκύπτει ότι  

ότι πρόκειται για όχηµα µε αντιρρυπαντική τεχνολογία αυστηρότερη από εκείνη 

που είναι υποχρεωτική π.χ. EURO VI, όταν η υποχρέωση συµµόρφωσης αφορά 

σε τεχνολογία EURO V, EURO VII όταν η υποχρέωση αφορά σε EURO VI. 

• Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση 

κυριότητας µε αναφορά στο serial number του µηχανήµατος (εκτός κι αν το 

serial number αναγράφεται στο τιµολόγιο). Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για 

όλες τις δαπάνες της κατηγορίας (σχετικό υπόδειγµα στο Παράρτηµα Ι) 

 

3.3.9 ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους 

πρόσθετου προσωπικού (κατηγορία δαπάνης 8) 

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας απαιτούνται: 

• Έντυπο Ε7 

• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 

• Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις 

• Αναγγελία πρόσληψης 

• Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι ο εργαζόµενος δεν είχε κανονική αµειβόµενη απασχόληση 

κατά τους προηγούµενους 6 µήνες 

• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας του 

εργαζόµενου 
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• Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργαζόµενου ότι δεν έχει παρακολουθήσει 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική κατάρτιση (ISCED 3),ή ότι ζει 

µόνος, έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώµενων µελών. 

 

Επισήµανση: 

Και για τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης θα πρέπει να προσκοµισθούν 

παραστατικά εξόφλησης του συνόλου της δαπάνης που πιστοποιείται (π.χ. 

καταθετήρια, αποδείξεις είσπραξης). 

 

3.3.10 Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις) 

 

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας απαιτούνται: 

• Μισθωτήριο συµβόλαιο κατατεθειµένο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εφόσον 

επιδοτείται η δαπάνη του ενοικίου.  

• Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις µε τους κατά περίπτωση 

συνεργάτες για τις δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης και της παροχής 

υπηρεσιών. 

• Για δαπάνες ∆ΕΚΟ τους εξοφληµένους λογαριασµούς. 

• Για τις δαπάνες µισθοδοσίας : 

o Έντυπο Ε7 

o Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 

o Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις 

o Σύµβαση εργασίας θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ 

 

3.3.11 Ειδικές περιπτώσεις πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου δαπανών 

πράξης 

 

α) Υποδοµές ΑµεΑ 

 

Ελέγχεται η ύπαρξη υποδοµών ΑΜΕΑ, πού είτε τις διέθετε η επιχείρηση και είχαν 

υλοποιηθεί σε προγενέστερο της επένδυσης χρόνο, είτε υλοποιήθηκαν µε ιδία 

κεφάλαια της επιχείρησης µετά την ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα 
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«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την 

Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» 

Οι υποδοµές ΑΜΕΑ ελέγχονται µόνο στην τελική επιτόπια επαλήθευση, όχι κατά την 

ενδιάµεση.  Η λήψη φωτογραφιών κρίνεται απαραίτητη. 

 

Ως προς τις προδιαγραφές συνήθως λαµβάνουµε υπόψη τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για την κατασκευή δηµόσιων κτηριακών 

εγκαταστάσεων για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ. (www.yme.gr). 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία µπορούµε να αντλήσουµε από την 

Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Ε.Σ.Α.µε.Α : 

 

Ελ. Βενιζέλου 236, 

Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα 

Τηλ. 210 9949837 

Φαξ 2105238967 

www.esaea.gr 

e-mail: esaea@otenet.gr 

 

β) Τήρηση κανόνων δηµοσιότητας για την παραλαβή της πράξης  

Στην επιτόπια τελική επαλήθευση για την παραλαβή της πράξης του ∆ικαιούχου το 

Όργανο επαλήθευσης ελέγχει την υποχρέωση του δικαιούχου για την ανάρτησης της 

αναµνηστικής πινακίδας σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες για την κατασκευή και 

τοποθέτησή της οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στο ∆ικαιούχο (βλέπε 

παράρτηµα εγχειριδίου) 

 

 Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις είναι καλό να αποστέλλουν εκ των προτέρων µαζί 

µε την αίτηση τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης της πράξης τους το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό από την τοποθέτησή της. Σε διαφορετική περίπτωση το όργανο 

τελικής επαλήθευσης λαµβάνει επί τόπου φωτογραφίες από το χώρο ανάρτησής της. 
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3.4 Λογιστικές εγγραφές 

 

Όσον αφορά στις λογιστικές εγγραφές, η τήρησή τους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 

τα όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Για τις ανάγκες του προγράµµατος και ανάλογα µε τον τρόπο 

τήρησης, τα απαιτούµενα λογιστικά έγγραφα έχουν ως εξής: 

 

3.4.1 Βιβλία Β’ κατηγορίας 

 

Σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης:  

 

• Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, όπου είναι 

καταχωρηµένα όλα τα παραστατικά δαπανών που αφορούν την επένδυση. 

• Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων, όπου είναι 

καταχωρηµένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης (εάν η επιχείρηση δεν 

διαθέτει βιβλίο παγίων, τότε θα πρέπει να δηµιουργήσει, καθώς προβλέπεται 

από τον οδηγό του προγράµµατος), µε σφραγίδα και υπογραφή από τον 

Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον Υπεύθυνο Λογιστή.  

 

Σε περίπτωση µηχανογραφικής τήρησης:  

 

• Αντίγραφο της θεωρηµένης µηνιαίας κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-

Εξόδων, για κάθε µήνα όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών 

που αφορούν την επένδυση. 

 

• Αθεώρητες εκτυπώσεις του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων των αντίστοιχων µηνών – 

ξεχωριστή εκτύπωση για κάθε µήνα, ώστε να φαίνονται και τα σύνολα του 

κάθε µήνα - όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν 

την επένδυση. 

 

• Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων, όπου είναι 

καταχωρηµένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης (εάν η επιχείρηση δεν 

διαθέτει βιβλίο παγίων, τότε θα πρέπει να δηµιουργήσει, καθώς προβλέπεται 

από τον οδηγό του προγράµµατος), µε σφραγίδα και υπογραφή από τον 

Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον Υπεύθυνο Λογιστή.  
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Για παραστατικά από το 2013 και µετά 

• Αντίγραφο της αθεώρητης µηνιαίας (συνολικής) κατάστασης του βιβλίου 

Εσόδων-Εξόδων, για κάθε µήνα όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών 

δαπανών που αφορούν την επένδυση. 

 

• Αθεώρητες εκτυπώσεις του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων των αντίστοιχων µηνών – 

ξεχωριστή εκτύπωση για κάθε µήνα, ώστε να φαίνονται και τα σύνολα του 

κάθε µήνα - όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν 

την επένδυση. 

 

• Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων, όπου είναι 

καταχωρηµένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης (εάν η επιχείρηση δεν 

διαθέτει βιβλίο παγίων, τότε θα πρέπει να δηµιουργήσει, καθώς προβλέπεται 

από τον οδηγό του προγράµµατος), µε σφραγίδα και υπογραφή από τον 

Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον Υπεύθυνο Λογιστή.  

 

3.4.2 Βιβλία Γ’ κατηγορίας 

 

• Εκτύπωση αναλυτικού καθολικού (καρτέλες προµηθευτών) για όλους τους 

προµηθευτές του έργου. 

 

• Εκτύπωση Γενικού Ηµερολογίου (λογιστικά άρθρα) για όλα τα τιµολόγια του 

έργου, καθώς και τις αντίστοιχες πληρωµές τους (εγγραφές απόδοσης και 

λήξης για τις πληρωµές µε επιταγές). 

 

• Αντίγραφο του θεωρηµένου Ισοζυγίου Γενικού – Αναλυτικού Καθολικού 

των λογαριασµών 50 ή 53 (προµηθευτές), για τους µήνες που 

πραγµατοποιείται η πρώτη και η τελευταία καταχώρηση τιµολογίων και 

πληρωµών ανά προµηθευτή. Σε περίπτωση συναλλαγών σε περισσότερες από 

µια οικονοµικές χρήσεις, θα προσκοµίζονται τα αντίστοιχα ισοζύγια για κάθε 

χρήση. (Από 1/1/2013 σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών τα ισοζύγια, εκτυπώνονται σε αθεώρητα έντυπα). 
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• Αθεώρητο ισοζύγιο µε ανάλυση των λογαριασµών 50 ή 53 (προµηθευτές), για 

τους µήνες που πραγµατοποιείται η πρώτη και η τελευταία καταχώρηση 

τιµολογίων και πληρωµών ανά λογαριασµό προµηθευτή. Επισηµαίνεται ότι 

πρέπει να προσκοµιστούν µόνο οι σελίδες όπου θα φαίνονται οι 

κινήσεις των προµηθευτών που αφορούν το έργο, καθώς και η 

τελευταία σελίδα του µήνα, όπου φαίνονται τα σύνολα. 

 

Παράδειγµα: Αν δόθηκε προκαταβολή τον 9ο του 2012, το τιµολόγιο-∆.Α. 

εκδόθηκε τον 10ο 2012 και πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές τον 11ο και 12ο του 

2012, τότε απαιτούνται τα ισοζύγια για τους µήνες 9ο 2012 (1η εγγραφή 

πληρωµής), 10ο 2012 (1η εγγραφή Τ∆Α) και 12ο 2012 (τελευταία εγγραφή 

εξόφλησης). ∆εν απαιτούνται τα ισοζύγια για τον 11ο 2012.  

 

• Αθεώρητες εκτυπώσεις αναλυτικού καθολικού (καρτέλες) για τους 

λογαριασµούς ταµείου (38ΧΧ), εξοπλισµός (14ΧΧ), λογισµικού (16ΧΧ), 

∆ανείων (52ΧΧ), Συµβούλων (61ΧΧ), Κτηριακών (11ΧΧ), Μηχανηµάτων 

(12ΧΧ), κλπ.  

 

• Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων, όπου είναι 

καταχωρηµένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης, µε σφραγίδα και 

υπογραφή από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον Υπεύθυνο 

Λογιστή.  

 

3.5 ∆άνειο και Εκχώρηση έναντι επιχορήγησης 

3.5.1 ∆άνειο 

Σε περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο εγκεκριµένο χρηµατοδοτικό σχήµα της 

επένδυσης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφο της σχετικής σύµβασης δανείου µεταξύ της επιχείρησης και της 

Τράπεζας.  
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• Λογιστικές εγγραφές (καρτέλα και γενικό ηµερολόγιο) για την αρχική κίνηση 

(σύναψη) δανείου (λογαριασµός 45 ή 52), καθώς και για µεταγενέστερες κινήσεις, 

µόνο για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.  

Εναλλακτικά, µπορεί να προσκοµιστεί βεβαίωση εκταµίευσης ή/και επίσηµα extrait για 

την ανάληψη του δανείου (σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσηµο extrait, 

σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από την τράπεζα η εκτύπωση της κίνησης 

λογαριασµού όψεως). 

 

Τέλος επισηµαίνεται ότι το όργανο ελέγχου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

τις εγγραφές της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έλαβε η επιχείρηση 

(προκαταβολή, ενδιάµεση δόση, …) την οποία η επιχείρηση υποχρεωτικά 

πρέπει να εγγράψει στα βιβλία της. 

 

3.5.2 Εκχώρηση έναντι επιχορήγησης 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε εκχώρηση του δικαιώµατος της 

επιχορήγησης πρέπει να προσκοµιστεί (εφόσον δεν έχει ήδη κοινοποιηθεί από την 

αρµόδια τράπεζα) η σύµβαση που συνάφθηκε µεταξύ της επιχείρησης και τραπεζικού 

ιδρύµατος.  
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3.6 Νόµιµη Λειτουργία 

Η νόµιµη λειτουργία της µεταφορικής επιχείρησης οδικών εµπορευµατικών 

µεταφορών αποδεικνύεται µε τα εξής έγγραφα: 

Α. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το π.δ. 346/2001 

(ΦΕΚ Α 233). 

 

Β. Ισχύουσα άδεια ή άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης (Φ.∆.Χ) 

αυτοκινήτων. 

 

Γ. Βεβαίωση λειτουργίας σύµφωνα µε το ν. 3887/2010 (µόνο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.3887/2010) όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί από τον ν. 4038/2012 και το άρθρο 5, συνοδευόµενη από το τελευταίο 

καταστατικό της εταιρίας. 

 

∆. Έγκριση λειτουργίας µεταφορικής επιχείρησης και έγκριση της τελευταίας 

µεταβολής της λειτουργίας της από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας συνοδευόµενες από το τελευταίο 

καταστατικό της εταιρίας. 

 

Τα δικαιολογητικά της περ. ∆ απαιτούνται για τις µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν 

ιδρυθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010 πλην των µεµονωµένων µεταφορέων. 

 

Ε. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ, επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό περί µεταβολών από 

την οικεία _ιεύθυνση Α.Ε για τις ΑΕ ή το πρωτοδικείο για τις ΕΠΕ, συνοδευόµενο από 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ καθώς και αντίγραφο από το βιβλίο µετόχων. 

 

ΣΤ. Έγκριση ίδρυσης σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων όταν αυτός υπάρχει και 

σχετίζεται µε τις επιλέξιµες δαπάνες. 

 

Τα Α, Β, Γ, ∆ και ΣΤ’ εκδίδονται από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής 

ενότητας της χώρας σύµφωνα µε την έδρα της εταιρίας.  

 

Επιπρόσθετα θα απαιτηθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

πρατηρίων υγρών καυσίµων, συνεργείο συντήρησης και πλυντηρίων, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στα παραδοτέα της δεύτερης κατηγορίας δαπανών. 

Ο φορέας της επένδυσης οφείλει να µεριµνήσει για την έκδοση των απαιτούµενων, 

κατά περίπτωση, αδειών πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης. 
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4. Υποβολή αιτήµατος τροποποίησης 

Όλα τα αιτήµατα τροποποίησης πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Σε 

περίπτωση που το ΠΣΚΕ δεν είναι  έτοιµο υποστηρίξει την διαδικασία 

τροποποιήσεων, τότε ακολουθείται µέχρι την ετοιµότητα του ΠΣΚΕ η εξωσυστηµική 

διαδικασία.   

Το αίτηµα πρέπει να είναι ορθά συµπληρωµένο – ειδικά αν πρόκειται για αλλαγή 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Ο ελεγκτής/αξιολογητής του αιτήµατος πρέπει 

να έχει σαφή εικόνα των αλλαγών που προτείνονται και να έχει γίνει σωστή 

καταχώρηση όλων των στοιχείων των δαπανών (ποσότητες, τιµές, στοιχεία 

προµηθευτών, τεχνικά χαρακτηριστικά και τεκµηρίωση συµβατότητας). Σε 

διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται και η επιχείρηση θα το 

επανυποβάλλει, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

Το αίτηµα αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη 

µορφή µε σφραγίδα και υπογραφή στην τελευταία σελίδα του. Ανάλογα µε το είδος 

του αιτήµατος, προσκοµίζονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (σε απλά 

φωτοαντίγραφα), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα µε το αίτηµα. 

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα συλλογής επιπλέον από τα 

αναγραφόµενα στοιχείων προκειµένου να τεκµηριώσει την αξιολόγηση του 

αιτήµατος.  

 

4.1 Αίτηµα Αλλαγής Υπευθύνου Έργου 

i. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από δηµόσια αρχή, όπου θα δηλώνεται ο ορισµός του νέου 

Υπευθύνου Έργου (ονοµατεπώνυµο κλπ). 

 

4.2 Αίτηµα Αλλαγής Νοµίµου Εκπροσώπου 

i. Το δικαιολογητικό από όπου προκύπτει η αλλαγή. Για ΟΕ/ΕΕ, το 

τροποποιηµένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο, για ΕΠΕ το 

ΦΕΚ τροποποίησης (η το καταστατικό όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο) και 

για ΑΕ το ΦΕΚ ορισµού νοµίµου εκπροσώπου και 

ii. Αντίγραφο φορολογικού εντύπου Ε1 του νέου Νοµίµου Εκπροσώπου. 
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Σε περίπτωση όπου από την αλλαγή του νοµίµου εκπροσώπου µπορεί να προκύψει 

αλλαγή στο µέγεθος, είναι δυνατόν να ζητηθούν και στοιχεία όπως αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 4.5 (σηµεία iv και v), καθώς και Υ.∆. για τα προγράµµατα de minimis που 

έχει ενταχθεί η επιχείρηση. 

 

4.3 Αίτηµα Αλλαγής Έδρας 

i. Βεβαίωση µεταβολών από τη ∆ΟΥ για την αλλαγή έδρας (για όλες τις νοµικές 

µορφές) και 

ii. Τροποποιηµένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ). 

 

4.4 Αίτηµα Αλλαγής Τόπου Εγκατάστασης 

i. Βεβαίωση µεταβολών (η βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού εφόσον η 

επιχείρηση έχει και υποκατάστηµα) από τη ∆ΟΥ για την αλλαγή (για όλες τις 

νοµικές µορφές) και 

ii. Τροποποιηµένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ)  

 

Επισηµάνσεις: 

• Η αλλαγή του τόπου ή τόπων υλοποίησης µπορεί να γίνεται 1. σε µία ή 

περισσότερες τοποθεσίες, ενδοπεριφερειακά ή και διαπεριφερειακά εφόσον οι 

τοποθεσίες αυτές ανήκουν σε περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 (Ήπειρος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Αν. Μακεδονία 

& Θράκη και ∆υτική Ελλάδα), 2. στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, ∆. 

Μακεδονίας, Σ. Ελλάδας Ν. Αιγαίου, σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες, 

αποκλειστικά και µόνο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.  

• Σε περίπτωση που ο τόπος εγκατάστασης και η έδρα της επιχείρησης 

ταυτίζονται, τότε πρέπει µαζί µε το αίτηµα αλλαγής τόπου εγκατάστασης να 

υποβληθεί και αίτηµα αλλαγής έδρας. 
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4.5 Αίτηµα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης 

i. Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας για όλους τους νέους µετόχους (εφόσον 

υπάρχουν) 

ii. Αντίγραφο Ε1 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (πριν την εξέταση του 

αιτήµατος) για όλους τους µετόχους (παλιούς και νέους). 

iii. Βιογραφικό σηµείωµα για όλους τους νέους µετόχους – φυσικά πρόσωπα 

(εφόσον υπάρχουν). 

iv. Υ.∆. µε τα προγράµµατα de minimis που έχει ενταχθεί η επιχείρηση.  

v. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία εγκρίθηκε ως νέα, νεοσύστατη και 

υποσύσταση τότε σε περίπτωση αποχώρησης µετόχου ο οποίος είχε 

βαθµολογηθεί κατά την αξιολόγηση µπορεί να ζητηθούν τεκµήρια εµπειρίας, 

σπουδών η κατάρτισης (ανάλογα του κριτηρίου που είχε βαθµολογηθεί) 

εφόσον υπάρχουν, είτε για τους νέους εταίρους είτε για τους υπάρχοντες. Σε 

περίπτωση που τα στοιχεία αφορούν εταιρία και όχι φυσικό πρόσωπο 

ζητούνται τεκµήρια για τον νόµιµο εκπρόσωπό της. 

 

4.6 Αίτηµα Αλλαγής Νοµικής Μορφής 

i. Τροποποιητικό/Νέο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) 

ii. Σχετικά ΦΕΚ (για ΕΠΕ/ΑΕ) 

iii. ∆ιακοπή και έναρξη στη ∆ΟΥ εφόσον η αλλαγή αφορά µετατροπή από ή σε 

ατοµική επιχείρηση 

iv. Προσκόµιση άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνέχεια της 

επιχείρησης – ειδικότερα προσοχή όταν πρόκειται για αλλαγή από ατοµική 

επιχείρηση σε ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ή το αντίστροφο. Τέτοια δικαιολογητικά µπορεί 

να είναι κατά περίπτωση τα εξής: τιµολόγια πώλησης – µεταβίβασης παγίων 

στοιχείων της προηγούµενης επιχείρησης στη νέα, συµβολαιογραφική πράξη 

ανάληψης όλων των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της προηγούµενης 

επιχείρησης από τη νέα, διακοπή στη ∆ΟΥ της προηγούµενης επιχείρησης και 

έναρξη της νέας. Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται κυρίως όταν η 

µετατροπή αφορά από η σε ατοµική επιχείρηση 
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4.7 Αίτηµα Παράτασης 

i. Τεκµηριωµένη αιτιολογία στο αίτηµα παράτασης που υποβάλλεται 

ii. Υλοποίηση τουλάχιστον του 30% του εγκεκριµένου Φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου (εξοφληµένες δαπάνες) όπως αποδεικνύεται από προσκόµιση 

παραστατικών δαπάνης και εξόφλησής τους. Στις υποβληθείσες δαπάνες 

δύναται να περιλαµβάνονται και προκαταβολές σε προµηθευτές, που 

αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 

Προσοχή:  

α) Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος παράτασης πρέπει να υποβληθεί 

πριν τη λήξη του 18µήνου (δηλαδή έως 27/08/2014). Η παράταση δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. 

β) ∆εν είναι δυνατή πάντοτε η ταυτόχρονη υποβολή των αιτηµάτων (π.χ. 

αίτηµα ΦΟΑ και αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος). Επίσης αιτήµατα ΦΟΑ 

δεν µπορούν να υποβληθούν στο ΠΣΚΕ ενώ εκκρεµεί η 

αξιολόγηση/οριστικοποίηση προηγούµενων αιτηµάτων. 

4.8 Αίτηµα Παράτασης Ανωτέρας Βίας 

Τεκµηριωµένη αιτιολογία στο αίτηµα παράτασης που υποβάλλεται, συνοδευόµενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δικαιολογούν την καθυστέρηση του έργου. 

 

Επισηµαίνεται ότι για να υποβληθεί αίτηµα παράτασης ανωτέρας βίας, 

πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί αίτηµα απλής παράτασης (έως 6 µήνες). 

 

4.9 Αίτηµα Αλλαγής Χρηµατοδοτικού Σχήµατος 

Περίπτωση 1η: Να έχει δηλωθεί δάνειο και η επιχείρηση να αιτείται αλλαγή του 

ποσοστού δανεισµού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκοµιστεί η δανειακή 

σύµβαση σύµφωνα µε το νέο ποσό. Επισηµαίνεται σε κάθε περίπτωση το ύψος 

της ιδίας συµµετοχής δε µπορεί να είναι µικρότερο από 20%. 
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Περίπτωση 2η: Να µην έχει δηλωθεί δάνειο και η επιχείρηση να επιθυµεί τη λήψη 

δανείου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκοµιστεί η δανειακή σύµβαση 

σύµφωνα µε το ποσό που δηλώθηκε στο αίτηµα. 

Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση στην περίπτωση που έχει 

δηλωθεί δάνειο (στο εγκεκριµένο χρηµατοδοτικό σχήµα) και τελικά η 

επιχείρηση δεν θα προχωρήσει σε δανεισµό.  

 

4.10 Αίτηµα Απένταξης - Παραίτησης 

∆εν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής του 

αιτήµατος και της έντυπης προσκόµισής του. 

 

4.11 Αίτηµα Αλλαγής Φυσικού – Οικονοµικού Αντικειµένου 

Κάθε δικαιούχος (επιχείρηση) έχει δυνατότητα να υποβάλλει έως δύο αιτήµατα 

τροποποίησης αυτής της κατηγορίας, µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν. Αιτήµατα 

τα οποία δε ξεπερνούν το 35% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού θα εξετάζονται 

από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε διαφορετική περίπτωση το θέµα προωθείται στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Αίτηµα αυτής της µορφής πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση 

στοιχείου του τεχνικού παραρτήµατος, έστω κι αν αφορά αλλαγή ενός προµηθευτή, η 

µοντέλου εξοπλισµού κλπ. 

Προσοχή: Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος τροποποίησης φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη του 

18µήνου (δηλαδή το αργότερο έως 27/08/2014).  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής: 

i. Αναλυτικές Προσφορές – Prospectus (η τιµολόγια εφόσον οι δαπάνες έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί) 

ii. Υ.∆. Ν15599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου του 

∆ικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεµότητες(οικονοµικές και 

µη) µε τον προηγούµενο προµηθευτή (ανάλογα µε το είδος της τροποποίησης 

και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ) 
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Σηµεία Προσοχής:  

• Η καταχώρηση των νέων δαπανών να είναι στη σωστή κατηγορία δαπανών 

σύµφωνα µε τον οδηγό. 

• Εφόσον ένα αίτηµα δεν είναι ορθά συµπληρωµένο (αναλυτική καταχώρηση 

δαπανών και όχι συνολική ανά προσφορά, καταχώρηση ορθών στοιχείων 

προµηθευτών, τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για την τροποποίηση της δαπάνης 

κλπ), θα απορρίπτεται και ο δικαιούχος θα καλείτε να το επανυποβάλλει.  

• Όλες οι τροποποιηµένες – νέες δαπάνες θα ελέγχονται για το εύλογο καθώς 

και την σκοπιµότητα τους σε σχέση µε την επιλέξιµη δραστηριότητα της 

επιχείρησης.  
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5. Προετοιµασία για την επιτόπια Επαλήθευση (έλεγχος) 

Η επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος), αποτελεί το δεύτερο βασικό στάδιο του 

ελέγχου και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον διοικητικό έλεγχο που αφορά τα 

δικαιολογητικά. 

Ο ∆ικαιούχος έχει την δυνατότητα για υποβολή: : 

 

α) Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ. Μία µε 

την εκτέλεση του 40% και µία µε την εκτέλεση του 80%,τουλάχιστον, του 

οικονοµικού αντικειµένου. Στα εν λόγω ποσοστά περιλαµβάνονται και προκαταβολές 

σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά 

εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 

Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης µε την εκτέλεση του 40% του 

οικονοµικού αντικειµένου γίνεται µε διοικητικό έλεγχο χωρίς επιτόπια επαλήθευση. 

  

β) Αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάµεσης 

έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης). 

 

∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί µία πράξη ως ολοκληρωµένη και κατά συνέπεια να 

παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό αντικείµενο κάτω του 

ελάχιστου προβλεπόµενου προϋπολογισµού που είναι 30.000,00€. Στην περίπτωση 

αυτή λαµβάνει χώρα αίτηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

προγράµµατος για ανάκληση της απόφασης ένταξης και απένταξης από το 

πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών». 

 

Ο προγραµµατισµός για την επίσκεψη οργάνου ελέγχου στον τόπο εγκατάστασης, 

γίνεται µετά από τον έλεγχο του φυσικού φακέλου και εφόσον αυτός παρουσιάζει 

ένα σηµαντικό βαθµό πληρότητας, χωρίς ουσιώδεις ελλείψεις (µη εξοφληµένα 

τιµολόγια, άδειες λειτουργίας, οικοδοµικές άδειες κλπ). 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο ελεγκτής επικοινωνεί µε την 

επιχείρηση και προγραµµατίζεται την επίσκεψη σε ηµέρα και ώρα που διευκολύνει 

αµφότερους. Την ηµέρα της επιτόπιας επαλήθευσης (ελέγχου) υποχρεωτικά θα 

πρέπει να βρίσκεται εκπρόσωπος της επιχείρησης (Υπεύθυνος Έργου/Νόµιµος 

Εκπρόσωπος) καθώς και στέλεχος του λογιστηρίου. 
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Η επιχείρηση, κατά την επιτόπια επαλήθευση, πρέπει υποχρεωτικά να µεριµνήσει για 

τα εξής: 

• Να υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, Kαταθετήρια 

και Εξοφλητικές Αποδείξεις προµηθευτών. 

• Να υπάρχουν τα πρωτότυπα Λογιστικά βιβλία και Στοιχεία του έργου που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

(Ισοζύγια κλπ).  

• Ο εξοπλισµός της επένδυσης να βρίσκεται εγκαταστηµένος σε κατάλληλο 

σηµείο και σε πλήρη λειτουργία. Ο χρήστης του εξοπλισµού να είναι παρών 

και σε θέση να τον επιδείξει. Να είναι διαθέσιµα εγχειρίδια (prospectus, κ.λ.π). 

Εάν συµπεριλαµβάνεται λογισµικό να υπάρχουν τα πρωτότυπα µέσα 

εγκατάστασής (CD κλπ) καθώς και οι νόµιµες πρωτότυπες άδειες χρήσης του. 

• Την απρόσκοπτη πρόσβαση µας στους αριθµούς σειράς εξοπλισµού και 

λογισµικού και την παροχή στους ελεγκτές κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την 

εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση του ελέγχου (π.χ. δυνατότητα για 

φωτοτυπίες, κλπ). 

• Την επίδειξη των υποδοµών που εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα για ΑΜΕΑ. 

Η µη ύπαρξη σχετικής υποδοµής αποτελεί αιτία απένταξης του έργου. 

• Να υπάρχει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης πινακίδα πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα βρείτε στα παραρτήµατα του 

παρόντος, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr  καθώς και των εταίρων 

του), η οποία πρέπει να διατηρηθεί για 3 χρόνια µετά από την ηµεροµηνία 

παραλαβής του έργου. Η µη ύπαρξη αναµνηστικής πλάκας αποτελεί αιτία 

απένταξης του έργου. 

• Να υπάρχει η πρωτότυπη Άδεια Λειτουργίας, η Απαλλακτικό Αδείας. 

 

Επισηµαίνεται, ότι σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να ζητηθούν (εφόσον το 

κρίνει ο ελεγκτής) επιπλέον δικαιολογητικά. 
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6. Στόχος του προγράµµατος  

Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγµένα έργα, η καταβολή του 

συνόλου της δηµόσιας χρηµατοδότησης, δύναται να γίνει εφάπαξ όταν  πιστοποιείται 

ότι έχει ολοκληρωθεί  το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου του έργου που το 

καθιστά λειτουργικό και ολοκληρωµένο.  

Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται παραπάνω, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις 

θέσεις εργασίας του έτους 2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διατήρησης του προσωπικού 

σε ΕΜΕ τόσο κατά το μήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον ίδιο μήνα ένα έτος μετά 

την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της 

ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας 

επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου 

προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων το ποσοστό μείωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 5% της επιχορήγησης, στις μικρές το 10% και στις μεσαίες το 15%. 

Τυχόν μειώσεις που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο προσωπικού τόσο κατά το μήνα 

ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον ίδιο μήνα ένα έτος μετά δεν θα ξεπερνούν αθροιστικά 

τα παραπάνω ποσοστά. Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση 

υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις Αναλυτικές Περιοδικές 

Δηλώσεις (ΑΠΔ) και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ για την 

ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού».  

 

 

 

 

 

 

 

7. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) 

Η καταβολή της ενίσχυσης (∆ηµόσιας Χρηµατοδότηση) που θα λάβετε υπό τη µορφή 

επιχορήγησης για την πράξη (έργο) που έχετε υλοποιήσει θα εκταµιεύεται από τον 
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ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για το 

πρόγραµµα στον εταιρικό λογαριασµό της επιχείρησης σας που έχετε δηλώσει µε 

σχετική Υ.∆. στον ΕΦΕΠΑΕ. 
 

Η καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 14 

του Οδηγού του Προγράµµατος. 
 

Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός στις περιπτώσεις που η επιχείρηση 

προσκοµίσει φορολογική ή/και ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση 

ποσού, ο ΕΦΕΠΑΕ κατά την αποπληρωµή του έργου και µόνο τότε, θα 

προχωρήσει στην απόδοση του αντίστοιχου ποσού παρακράτησης της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης στη ∆ΟΥ ή/και στο ΙΚΑ αντίστοιχα.   
 

Επίσης στην περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης υποχρεωτικά ο 

∆ικαιούχος πρέπει να αποστέλλει σε συνεργασία µε την Τράπεζα στην οποία έγινε η 

πράξη εκχώρησης σχετικό έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο θα δηλώνεται ο 

τραπεζικός λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό της εκχώρησης. 
 

Η ενηµέρωση του ∆ικαιούχου για την λήψη της ενίσχυσης(∆ηµόσια 

Χρηµατοδότηση/Επιχορήγηση) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ ενώ η 

υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα γίνεται πρώτο ηλεκτρονικά µέσω 

του ΠΣΚΕ και κατόπιν αποστέλλοντας σε έντυπη µορφή το αίτηµα µαζί µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης. 

 

8. Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου  

Οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου  περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 13 και 14 

του Οδηγού του Προγράµµατος.  
 

Για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών ο ∆ικαιούχος αποστέλλει σε συγκεκριµένα 

χρονικά διαστήµατα Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων 

αυτών. Περαιτέρω εξειδίκευση των εν λόγω υποχρεώσεων θα υπάρξει  από τον 

ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αποστολής συγκεκριµένων οδηγιών από την Αναθέτουσα Αρχή 

(Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΝ 

ΙΙ). 

9.  Καλές πρακτικές και χρήσιµες συµβουλές για την ορθή παρακολούθηση 

της πράξης (έργου) από το ∆ικαιούχο  
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• ∆ιαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό του Προγράµµατος  την απόφαση 

ένταξης και χρηµατοδότησης και τον Οδηγό υλοποίησης  της 

πράξης(έργο) σας 

     Η προσεκτική µελέτη τους σας βοηθά να γνωρίζετε επακριβώς ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις σας. Η επίκληση της άγνοιας, εκ των υστέρων,  δεν εκλαµβάνεται ως 

δικαιολογία. Γενικότερα να έχετε πάντοτε γνώση όλων των εγγράφων που 

αφορούν στην υλοποίηση του έργου σας. 

 

• Τηρήστε τα χρονοδιαγράµµατα 

     Όσο πιο συνεπείς είστε στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων τόσο διευκολύνετε 

την έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης στην επιχείρησή σας. 

 

• ∆ώστε έµφαση στην έκδοση αδειών 

    Πολλές φορές η υλοποίηση του έργου σας καθυστερεί γιατί δεν υπάρχουν έγκαιρα 

οι απαιτούµενες οικοδοµικές άδειες ή οι άδειες λειτουργίας που µπορεί να απαιτεί 

το πρόγραµµα. Προσπαθήστε να τις εξασφαλίσετε έγκαιρα. 

 

• Προσοχή στα παραστατικά 

    Εστιάστε στο σωστό τρόπο έκδοσης και εξόφλησης των παραστατικών του έργου 

σας. Μην παρερµηνεύετε τις σχετικές οδηγίες και τις υποχρεώσεις σας. ∆ώστε 

προσοχή στις περιπτώσεις εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης και σύναψης 

δανειακής σύµβασης µε το αρµόδιο Τραπεζικό Ίδρυµα .Καλό είναι πάντα να 

ζητούµε εξοφλητική απόδειξη για όλες τις δαπάνες µας. 

 

• Συνεργαστείτε µε τους προµηθευτές σας 

    ∆ώστε προσοχή στην έγκαιρη απόκτηση των απαιτούµενων παραδοτέων που 

περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης.      

 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για την υποβολή και το περιεχόµενο των 

παραδοτέων του έργου σας 

    To πρόγραµµα υπαγορεύει πλήρως ποια παραδοτέα (παραστατικά και 

δικαιολογητικά) είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της κάθε ενέργειας του έργου 

σας καθώς και το περιεχόµενό τους. ∆ώστε µεγάλη προσοχή στη λογιστική 

τήρηση των παραστατικών του έργου. 
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• Τεκµηριώστε τις τροποποιήσεις 

     Για οποιαδήποτε τροποποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου επικοινωνείτε 

πάντοτε µε τα στελέχη του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Μην προχωράτε σε 

τροποποιήσεις που δεν έχουν κατ’ αρχή θετική έγκριση και που δεν είναι άριστα 

τεκµηριωµένες.  

 

• Συνεργαστείτε µε τα στελέχη σας και τους εξωτερικούς σας συνεργάτες 

     ∆ιατηρήστε συνεχή συνεργασία µε τα στελέχη της επιχείρησής σας, µε τον 

εξωτερικό σύµβουλο που πιθανόν έχετε επιλέξει να σας υποστηρίξει και µε τον 

λογιστή σας. Η µεταξύ σας αγαστή συνεργασία επιλύει προβλήµατα και συµβάλει 

καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του έργου σας. 

 

• Οργανώστε τον φάκελό της αίτησης ελέγχου του έργου σας 

     Υποβάλλετε την αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του έργου σας οργανωµένα και µε επιµέλεια. Έτσι κερδίζετε πολύτιµο 

χρόνο για τον έγκαιρο έλεγχο του έργου σας αλλά και την εκταµίευση της 

επιχορήγησης. Έργα που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις οδηγούνται σε 

µεγάλες καθυστερήσεις ή ακόµη και σε απένταξη από το πρόγραµµα. 

 

• Συνεργαστείτε µε τους αρµόδιους ελεγκτές 

     Στον επί τόπου έλεγχο του έργου σας, είναι απαραίτητο να είναι παρόντες ο 

υπεύθυνος έργου της επιχείρησής σας, ο σύµβουλος (εφόσον έχετε επιλέξει) σας 

και ο υπεύθυνος του λογιστηρίου. Συνεργαστείτε αρµονικά µε τους ελεγκτές και 

µη διστάσετε να τους αναφέρετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίσατε ή τις τυχόν 

εσφαλµένες επιλογές σας. 

 

•  Κρατήστε αρχείο 

     Φροντίστε να τηρείτε αρχείο µε τα αντίγραφα όλων των εγγράφων και της 

αλληλογραφίας του έργου. Μην καταστρέψετε πρωτότυπα παραστατικά µέχρι την 

ηµεροµηνία που αναφέρει ο οδηγός προγράµµατος. 

•  Ζητήστε τα αποτελέσµατα από τον φορέα 

    Μετά τον έλεγχο του έργου, ζητήστε από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα 

αποτελέσµατα του/των ελέγχου/ελέγχων που έλαβαν χώρα καθώς και 

συγκεντρωτικό πίνακα µε τον τελικό προϋπολογισµό του έργου που πιστοποιήθηκε 

καθώς και την αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση που δικαιούσθε να λάβετε. 
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•  Τηρήστε τις υποχρεώσεις σας µετά την παραλαβή του έργου σας - 

Γνωστοποιείτε τις τυχόν αλλαγές 

     Ακόµη και µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή από τον ΕΦΕΠΑΕ του έργου σας, 

είστε υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσετε στον ΕΦΕΠΑΕ τις τυχόν αλλαγές που 

πραγµατοποιήσατε. Σηµειώστε ότι το έργο µπορεί να ελεγχθεί και από άλλα 

ελεγκτικά όργανα (Ε.Ε., αρµόδια Υπουργεία, κ.α.) µέχρι την ολοκλήρωση του 

συνόλου του προγράµµατος. 

 

•  Προωθήστε τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    Είναι σηµαντικό στις επιχειρηµατικές σας δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-

2013 να αναφέρετε και να κάνετε γνωστό ότι η χρηµατοδότηση του έργου σας 

υλοποιήθηκε(ή πραγµατοποιήθηκε) µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 

άλλωστε είναι το νόηµα της υποχρεωτικής ανάρτησης της πινακίδας 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σε εµφανές σηµείο της επιχείρησής σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Επικοινωνία – Πληροφορίες  

 

Η αποστολή των αιτηµάτων τροποποίησης και των αιτηµάτων επαλήθευσης-

πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου σας κατόπιν της 

ηλεκτρονικής υποβολής τους µέσω του ΠΣΚΕ θα γίνεται στη διεύθυνση του κάθε 

εταίρου στου οποίου τη γεωγραφική ευθύνη ανήκετε  
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Επίσης στους αρµόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ µπορείτε να απευθυνθείτε για 

οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, πληροφορία και επισήµανση σχετικά µε την 

υλοποίηση του έργου σας. 

Για τις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αρµόδιος 

εταίρος είναι: 

 

∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 
 

∆ιεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58 - 26221 Πάτρα 

Τηλέφωνο: 2610 622711, 2610 622714, 2610 622719 

2610 622751,  2610 243135, 2610 243134 

Φαξ:  2610 277830 

mail:  efd@patrascc.gr 

Ιστοσελίδα: www.diaxeiristiki.gr 
 
 

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Σπύρος Μουµούρης 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Παράρτηµα Ι: Υποδείγµατα Βεβαιώσεων και Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 

1) Βεβαίωση προµηθευτή για το καινουργές και αµεταχείριστο του εξοπλισµού 

2) Βεβαίωση προµηθευτή για το καινουργές και αµεταχείριστο του 

λογισµικού/βεβαίωση άδειας κατοχής/χρήσης. 

3) Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής Όρων Υπαγωγής 

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση Απώλειας Παραστατικού 

5) Προδιαγραφές αναµνηστικής πινακίδας  

 

1. Υπόδειγµα βεβαίωσης προµηθευτή για το καινουργές και αµεταχείριστο 

του εξοπλισµού 

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο κάτωθι εξοπλισµός είναι καινούργιος και 

αµεταχείριστος και δεν παρακρατείται η κυριότητα του 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

SERIAL 

NUMBER 

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ) 

…….. ………………………. ………………… ……………………… 

 

Με εκτίµηση 

 

(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο προµηθευτή και υπογραφή του) 

Παρατήρηση : Στις περιπτώσεις προµήθειας από το εξωτερικό στη 

βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται τα παραστατικά αγοράς, το serial 

number, και η φράση ‘’ …. equipment is new and unused and is not 

retained its ownership’’ 
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2. Υπόδειγµα βεβαίωσης προµηθευτή για το καινουργές και 

αµεταχείριστο του λογισµικού/άδεια κατοχής-χρήσης 

 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος…..(επωνυµία επιχείρησης….) είναι 

νόµιµος κάτοχος του λογισµικού που προµηθεύτηκε από την εταιρεία µας και 

περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης και ότι το λογισµικό είναι 

καινούργιο και αµεταχείριστο και δεν παρακρατείται η κυριότητα του. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

SERIAL 

NUMBER 

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

Υ ΚΑΙ ΑΞΙΑ 

(ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ) 

………. ………………………. ……………………

…. 

……………………….

.. 

 

Με εκτίµηση 

 

(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο προµηθευτή  

και υπογραφή του) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Σε περιπτώσεις αγοράς λογισµικού και εφόσον αποδεδειγµένα δεν υφίσταται serial 

number σηµειώνεται το σύµβολο  (-) 

2. Η εν λόγω βεβαίωση είναι σηµαντική σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευής λογισµικού 

από τον προµηθευτή ενώ συνίσταται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι επαρκή τα 

σχετικά παραδοτέα του ∆ικαιούχου σχετικά µε την άδεια χρήσης και τη µη 

παρακράτηση κυριότητας. 
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3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΦΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Εmail):  

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω  ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία «.............................................................» ότι 

η επιχείρηση (δικαιούχος) έλαβε γνώση της Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών 

Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» (Α.Π, ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1406/306/Α2/ 

28.02.2013, Α∆Α : ΒΕΤ9Φ- 2ΦΠ). Επίσης έλαβε γνώση  του Τεχνικού Παραρτήµατος και του περιεχοµένου και των όρων που 

τίθενται στον Οδηγό του Προγράµµατος όπως ισχύει και αποδέχεται τους όρους αυτών χωρίς καµία επιφύλαξη.  

 
 
 
 

Ηµεροµηνία:        /  / 
 

Ο/Η ∆ηλ 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 

 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΕΦΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Το παραστατικό (περιγραφή στοιχείων παραστατικού αριθµός/ ηµεροµηνία έκδοσης/ 
προµηθευτής/ περιγραφή δαπάνης) έχει απολεσθεί και προσκοµίζεται ακριβές φωτοαντίγραφο 
εκ του πρωτοτύπου από τον προµηθευτή.  
 
Το εν λόγω παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιµοποιηθεί στο µέλλον για 
επιδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα. 

 
 
 
 

Ηµεροµηνία:        /  / 
 

Ο/Η ∆ηλ 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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5. Προδιαγραφές πινακίδας πληροφόρησης & δηµοσιότητας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) χρηµατοδοτεί τη χώρα µας µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση 

αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων. 

 

Παράλληλα µέσω του Καν. 1828/2006 η Ε.Ε. δίνει µεγάλη βαρύτητα στο γεγονός οι 

πολίτες να γνωρίζουν όσοι ωφελούνται από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται 

από αυτήν, την συµβολή της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης  αλλά και της 

χώρας µας γενικότερα . 

 

Για το λόγο αυτό επιβάλει την ύπαρξη αναµνηστικών πινακίδων σε εµφανές σηµείο 

της επιχείρησης και την διατήρηση της για τρία (3) χρόνια µετά την παραλαβή του 

έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ. Είναι µία υποχρέωση µε ελάχιστο κόστος αλλά µε 

µεγάλη σηµασία και ωφέλεια για την επιχείρηση και τη χώρα γενικότερα. 

 

Ο τύπος, η µορφή και οι διαστάσεις της αναµνηστικής πλάκας είναι απλές , 

κατανοητές και εύκολες.  

 

Τις προδιαγραφές και το περιεχόµενο µπορείτε να τις αποκτήσετε από το διαδικτυακό 

τόπο του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του κάθε 

εταίρου (Για τις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων 

Νήσων αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων, Ιστοσελίδα:  www.diaxeiristiki.gr) . 

 

Επισηµαίνεται ότι για το πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών 

Οδικών Μεταφορών» ο τύπος της αναµνηστικής πινακίδας είναι ο τύπος Α4. 

 

Για οποιαδήποτε πρόβληµα σας παρουσιασθεί, απορία, ή οποιαδήποτε βοήθεια 

χρειαστείτε, τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ είναι πάντοτε κοντά σας και στη διάθεσή σας  

να σας βοηθήσουν. 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ  

(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

Α4. Πινακίδα μετά την ολοκλήρωση του έργου για πράξεις κρατικών ενισχύσεων  
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1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.1 ∆ιαστάσεις / Βαρύτητα Στοιχείων 

 

Η πινακίδα πρέπει να είναι σηµαντικού µεγέθους και να τοποθετείται σε ευδιάκριτο  

 

Η πινακίδα διαιρείται σε 3 µέρη: 

 

� Το πάνω µέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει την Ελληνική σηµαία, 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το λογότυπο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα (µόνο για 

τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ), το λογότυπο του ΕΣΠΑ.  

 

� Το ενδιάµεσο κοµµάτι καλύπτει το 50% της πινακίδας και περιέχει το όνοµα του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα στοιχεία του έργου και της χρηµατοδότησης.  

 

� Το κάτω µέρος της πινακίδας είναι το 25% και περιέχει το έµβληµα της ΕΕ, µε 

αναφορά στο ∆ιαρθρωτικό Ταµείο (ολογράφως) και Ειδικά για τις 8 Περιφέρειες 

του ΕΠΑΝ ΙΙ το µήνυµα που έχει επιλέξει η ∆ιαχειριστική Αρχή ¨η περιφέρεια 

στο επίκεντρο της ανάπτυξης¨ (σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ε.Κ.1828/2006). 

 

1.2 Εµβλήµατα 

 

Τα εµβλήµατα που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην πινακίδα είναι αυτά της 

Ελληνικής σηµαίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. συνηµµένα Παράρτηµα Ι του 

Ε.Κ.1828/2006), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

 
 

1.3 Χρώµατα 

  

Η πινακίδα είναι λευκή, έχει µπλε γράµµατα στο ίδιο χρώµα που αναφέρεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

1.4 Υλικό Εφαρµογής 

 

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

µόνιµη εγκατάσταση τους.   
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η περιφέρεια στο 
 της ανάπτυξης

επίκεντρο

1.5 Γραµµατοσειρά 

 

Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται σε τίτλους, χαρακτηρισµούς και µηνύµατα 

είναι η Myriad Pro. 

 

 
 

1.6 Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι όπου αναφέρονται µπλε  γράµµατα στον τίτλο του 

έργου της πινακίδας,  το χρώµα τους πρέπει να είναι απόχρωση Pantone Reflex Blue. 

 

Ειδικά για τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ και αναφορικά µε το µήνυµα της 

∆ιαχειριστικής Αρχής το χρώµα τους πρέπει 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  

 

 

 

 

 

 

Επισηµαίνουµε ότι η σηµαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις ακριβείς τεχνικές 

προδιαγραφές του εµβλήµατος όπως αυτές περιγράφονται στο συνηµµένο 

παράρτηµα ή στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm 
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Παράρτηµα ΙΙ: Κριτήρια Αξιολόγησης Μελετών και 

Ιστοσελίδων 

 

1) Αξιολόγηση Μελέτης 

2) Αξιολόγηση Ιστοσελίδας (Β2Β, E-Shop κλπ) 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σαφήνεια σκοπού και στόχου της µελέτης και 

συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος 

και του επενδυτικού σχεδίου καθώς και την 

υποβληθείσα προσφορά 

15   

Ανάλυση περιεχοµένου/ υφιστάµενης 

κατάστασης, συµπεράσµατα από την ανάλυσή 

της 

10   

Μεθοδολογία – ∆οµή & χρήση πρωτογενών 

στοιχείων, χρήση δευτερογενών στοιχείων, 

χρήση βιβλιογραφίας 

35   

Τεκµηριωµένες προτάσεις – συµπεράσµατα 

βάσει αποτελεσµάτων πρωτογενούς & 

δευτερογενούς έρευνας αγοράς 

20   

Eφικτότητα εφαρµογής προτάσεων από τον 

∆ικαιούχο 

20   

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

  /100 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ (€) 

 

€…………..   

(µε βάση το παραστατικό) 

€………..   

(µε βάση την απόφαση ένταξης) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (€) 

 

 €……………….. 
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Το ποσό πιστοποίησης της κάθε µελέτης θα προκύπτει πάντοτε µε βάση 
τα παρακάτω : 

α) Βαθµός µελέτης: ≥70 τότε η µελέτη πιστοποιείται στο σύνολο του 
επιλέξιµου ποσού. 

β) Αν 50≤ Βαθµός µελέτης <70  τότε η µελέτη γίνεται αποδεκτή µε 
περικοπή ποσού  10% έως 20% (50-60 : 20%  60-70 : 10%) 

γ) Αν 30≤ Βαθµός µελέτης <50  τότε η µελέτη γίνεται αποδεκτή µε 
περικοπή ποσού 25% έως 40% (30-40 : 40%, 40-45 : 30%, 45-49: 
25%) 

δ) Αν Βαθµός µελέτης < 30 η µελέτη απορρίπτεται. 

 

 
 



 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SITE/Ε-SHOP κ.λ.π. 

ΕΙ∆ΟΣ SITE   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(τα κριτήρια εξετάζονται σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην τεχνική 

προσφορά που υποβλήθηκε. Εφόσον δεν έχει γίνει αναφορά τότε η 

αξιολόγηση για το εύλογο του κόστους λαµβάνει χώρα µε βάση τα 

σύγχρονα πρότυπα σχεδιασµού και λειτουργικότητας των 

ιστοσελίδων/e-shop 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     

(1..5) 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ SITE ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ /Τ.Π /ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Συγκρίνεται ως προς τα περιεχόµενα το site µε την υποβληθείσα πρόταση και τη προσφορά. Αν δηλαδή τα περιεχόµενα 

του site συµπίπτουν µε αυτά της πρότασης. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή. (Αν δεν υπάρχουν στη πρόταση τότε 

το κριτήριο βαθµολογείται µε 2). 

  Χ 20 =     

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Π.χ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

Η σελίδα είναι δηµιουργηµένη µέσω flash? Η σελίδα περιέχει µενού flash? Η σελίδα περιέχει διαφηµιστικά banner flash? 

Η σελίδα περιέχει java scripts? Περιλαµβάνει το site εικόνες, video? Περιλαµβάνει το site δυναµικές σελίδες - φόρµες 

σύνδεσης µε βάση δεδοµένων? Η ιστοσελίδα είναι καταχωρηµένη σε search engines? (Αν δεν προβλέπονται από την 

προσφορά ή δεν δικαιολογεί το κόστος του site τέτοιες εφαρµογές, τότε το κριτήριο βαθµολογείται µε 3. Τα παραπάνω 

εξετάζονται σε συνάρτηση µε το κόστος.) 

  Χ 40 =     

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ SITE 
Π.χ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

 

Είναι το site "φιλικό προς τον χρήστη? ∆ηλαδή, είναι εύκολη η χρήση των επιλογών? Είναι ευανάγνωστος ο ιστοχώρος? 

  Χ 40 =     
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Υπάρχει οµοιογένεια ιστοσελίδων? Υπάρχει µπάρα πλοήγησης? Περιλαµβάνει το site εικόνες, video? Περιλαµβάνει 

ξενόγλωσσες εκδόσεις? Σε περίπτωση B2B, B2C ή E-SHOP, υπάρχει ολοκληρωµένη διαδικασία παραγγελιοληψίας , 

πληρωµής? (Τα παραπάνω εξετάζονται σε συνάρτηση µε το κόστος.) 

  

Αν Σ.Β. ≥ 3 το site γίνεται 

αποδεκτό και πληρώνεται 

όλη η δαπάνη 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ SITE   

Αν 2.7 ≤ Σ.Β. < 3 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 10% έως 

20% 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ SITE   

Αν 2.4 ≤ Σ.Β. < 2.7 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 20% έως 

40% 

ΣΥΝΟΨΗ 

Αν 2.1 ≤ Σ.Β. < 2.4 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 

τουλάχιστον 40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (άθροισµα 

βαθµολογίας κριτηρίων)/100 
=   

Αν Σ.Β. < 2.1 το site 

απορρίπτεται 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΡΑΣΗΣ   

   

 


