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ζει. 5 

Πξόγξακκα 

«Δλίζρπζε ηνπ Γεθαπελζήκεξνπ θαη Μεληαίνπ Σύπνπ γηα Ηιεθηξνληθνπνίεζε – 

Φεθηνπνίεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ» 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

 
Άξζξν 1 

θνπόο-ηόρνο 

Α) Σν ΔΠΑΝ ΙΙ ζπλνιηθά 

Κεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 (ΔΠΑΝ ΗΗ) είλαη ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Νέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη νη αθφινπζεο: 

1.  Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

2. Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ηελ εμππεξεηνχλ.     

3.  Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία.  

Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠ εμεηδηθεχνληαη ζε πέληε Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη είλαη νη εμήο : 

Άμνλαο 1      Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελε απφ 

ελίζρπζε    ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο  

Άμνλαο 2      Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  

Άμνλαο 3     Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο   

Άμνλαο 4      Οινθιήξσζε ελφο βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο  

Άμνλαο 5      Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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Β) θνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

«Δλίζρπζε ηνπ Γεθαπελζήκεξνπ θαη Μεληαίνπ Σύπνπ γηα Ηιεθηξνληθνπνίεζε – 

Φεθηνπνίεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ» 

 

Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» - (ΔΠΑΝ ΗΗ) θαη εληάζζεηαη ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηεο 

εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε πνηφηεηα θαη 

κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία.  

πγθεθξηκέλα, ην Πξφγξακκα εληάζζεηαη :  

 ζην Γεληθφ ηφρν 2 ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο εμσζηξέθεηαο – Αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο – 

Αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ θαη γεληθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». 

 ζηνλ Δηδηθφ ηφρν Δ2.4 «Αλαβάζκηζε / κεηεμέιημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα πςειψλ 

δπλαηνηήησλ – Αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε ηνκείο πνπ 

πζηεξνχλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε ιεηηνπξγνχλ 

ππφ αλεπίθαηξεο κνξθέο»  

 ζηελ Καηεγνξία Πξάμεο «Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 

Σν Πξφγξακκα απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε - κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εληζρχζεσλ – ησλ επηρεηξήζεσλ έθδνζεο εθεκεξίδσλ δεθαπελζήκεξεο θαη 

κεληαίαο θπθινθνξίαο θαη ζηηο 13 Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο.  Δηδηθφηεξνο ζηφρνο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ έθδνζεο εθεκεξίδσλ δεθαπελζήκεξεο 

θαη κεληαίαο θπθινθνξίαο.  

 

Αλαιπηηθά νη ζηφρνη ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 
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 Δθζπγρξνληζκφο ησλ ΜΜ Δθδνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπνζηήξημε ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο ζηελ παξαγσγή, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία φπσο:  

 Ζιεθηξνληθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ εληχπνπ κε ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο θαη βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο.  

 Γπλακηθή ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ εληχπνπ θαη ησλ άιισλ 

αξρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ αληαπνθξηηψλ 

κε ηελ Δθδνηηθή Δπηρείξεζε θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο κεηαμχ 

ηνπο. 

 Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ βάζεη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ ζε ζέκαηα θαηαρψξηζεο, 

απνζήθεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο 

αληαγσληζηηθέο, βηψζηκεο Δπηρεηξήζεηο. 

 Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ γξαθείσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Τπνζηήξημε ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα θαηλνηφκεο κεζφδνπο παξαγσγήο ησλ 

θχιισλ ηνπ εληχπνπ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο 

ηαρείαο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 
θνπφο δειαδή ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο  ζηελ παξαγσγή, ελεκέξσζε, επηθνηλσλία ηνπ Γεθαπελζήκεξνπ 

θαη Μεληαίνπ Σχπνπ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ εθεκεξίδσλ 

απηψλ , απμάλνληαο ην αλαγλσζηηθφ-αγνξαζηηθφ θνηλφ ηνπο. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ ζα γίλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ 

πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν θαη, γεληθφηεξα, ε παξαθίλεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ηνπο. 

 

Δδψ είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο (ΓΓΔ-ΓΓΔ), 

πεξηιακβάλεηαη, ε αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο κέζα απφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνιπθσλίαο θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο.  
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ην πιαίζην απηφ ε ΓΓE-ΓΓΔ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ ξφινπ 

ηνπ Σχπνπ κε δεκνζηνγξαθηθή χιε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εηδηθνχ θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο  ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίζηνηρεο θνηλήο  γλψκεο. 

 

Ο Σχπνο απηφο, ηδηαίηεξα νη δεθαπελζήκεξεο θαη κεληαίεο εθεκεξίδεο, εθηφο 

απφ πεγέο ελεκέξσζεο ηεο θαηά πεξίπησζε θνηλήο γλψκεο, απνηεινχλ θαη 

βήκα ζην νπνίν γλσζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

αγσλίεο  ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηνπ θάζε ηφπνπ,  

 

Ζ θεληξηθή εμνπζία γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ραξάμεη πνιηηηθέο θαη αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηε ρψξα, είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζσζηή πιεξνθφξεζε απφ 

ηνπο δηακνξθσηέο γλψκεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο θάζε 

θνηλσληθήο νκάδαο . 

 

Γ) ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε ΓΓE-ΓΓΔ δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ εθεκεξίδσλ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειείηαη θαηά ηνλ πιεξέζηεξν ηξφπν ε απνζηνιή ηνπο.  

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο παξακέλεη ε ηαρχηεξε ελεκέξσζε 

ηεο αληίζηνηρεο θνηλήο γλψκεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ε επίζεο ηαρχηεξε ελεκέξσζε ηνπ 

θέληξνπ θαη ησλ απφδεκσλ Διιήλσλ αλά ηνλ θφζκν.  

 

Ο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο απνηειεί πιένλ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Αλαβαζκίδεη, φρη κφλν ηηο εθεκεξίδεο απηέο θαζαπηέο, αιιά θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

Γεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνπο λένπο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν απηφ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε αλεβάδεη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη ελεκεξψλνληάο ηελ γηα ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. Ζ 

πξνζηηζέκελε δειαδή αμία απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο 

δηαρέεηαη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ζε πνηθίια επίπεδα θαη ηνκείο.  
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Οη 15ζήκεξεο θαη κεληαίεο εθεκεξίδεο πνπ απεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

θνηλή γλψκε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο είηε είλαη παλειιήληαο θπθινθνξίαο  

αλέξρνληαη ζε 1.200 πεξίπνπ.  

 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο απ’ απηέο απνηεινχλ ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, αλαξηνχλ 

ηελ χιε ζε δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο, θαη απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη ινηπνχο ηερληθνχο. 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ  εθεκεξίδσλ απηψλ θηλείηαη κε παξαδνζηαθά 

ηππνγξαθηθά κέζα θαη εθδίδεηαη απφ παξαδνζηαθνχο εθδφηεο. Οη ηειεπηαίνη, 

έρνπλ θάλεη βήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, 

σζνχκελνη επηπιένλ απφ ηε λεφηεξε γεληά δεκνζηνγξάθσλ πνπ έρνπλ θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλψζεηο. 

 
 
                                                       Άξζξν 2 

ύκβνπινο Τινπνίεζεο θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο Τινπνίεζεο 
 

Α) ύκβνπινο Τινπνίεζεο 
 
«χκβνπινο Τινπνίεζεο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δπηθνηλσλίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ε νπνία ζα έρεη ηελ παξαθάησ 

αξκνδηφηεηα:  

Υνξήγεζε βεβαίσζεο φηη ε εθεκεξίδα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

δεθαπελζήκεξεο ή ηεο κεληαίαο εθεκεξίδαο. Παξάιιεια ζα βεβαηψλεη φηη ε 

εθεκεξίδα εθδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο. Αθφκα, ζηελ παξαπάλσ 

βεβαίσζε ζα θαίλεηαη θαη ν ρξφλνο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο 

ππνινγηζκέλνο ζε έηε. (Ζ βεβαίσζε ζα ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ζηε ΓΓΔ-ΓΓΔ, γηα ππνβνιή ζην παξφλ Πξφγξακκα). 

 

Β) Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) 

 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο είλαη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο- Γ/ΝΖ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

Με λεψηεξε απφθαζε ελδέρεηαη λα νξηζηεί δηαθνξεηηθφο Φνξέαο Τινπνίεζεο 
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Άξζξν 3 

Όξγαλα Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 
Α. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

 
1. Αμηνινγεηέο   

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ 

αμηνινγεηέο πνπ νξίδεη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο 

επέλδπζεο. 

 
2. Έιεγρνο ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ζηειέρε ηνπ ΔΦΓ ν 

έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ 

πξνηάζεσλ.   

 
4. Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δεκηνπξγνχληαη κία ή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

πεξηζζφηεξεο 7/κειείο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε 

Απφθαζε ηνπ ΔΦΓ.  

 

Ζ ζχλζεζε ηεο (7κεινχο) Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο έρεη σο αθνινχζσο: δχν 

κέιε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, εθ ησλ νπνίσλ έλα κέινο απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαη ηξία κέιε απφ ηνλ ΔΦΓ θαη δχν 

κέιε απφ ηε ΓΓΔ-ΓΓΔ. Δπίζεο, ζηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ 

ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ:  

 Έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ 

ΔΠΑΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

 Έλαο εθπξφζσπνο απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ.   

 
Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Μεξηκλά γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο 

θαη επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο. 

 Γλσκνδνηεί επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε.  
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Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

ΔΦΓ ζα δηαηεξνχλ ηειεθσληθή γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο Σειηθνχο Απνδέθηεο, γηα ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ θαη απνξηψλ αλαθχςνπλ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ζα παξαζρεζνχλ κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε.  

 Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ζε 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο.  

 Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο 

πξφηαζεο θαη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο.  

 

Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη 

φηαλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο.   

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ. Τπέξβαζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξμεη κφλν κε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ θαη κφλν γηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ν ΔΦΓ βξίζθεηαη ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία λα ηα 

επηιχζεη. 

 

 
Β. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 

 
1. Όξγαλα Διέγρνπ  

Ο ΔΦΓ ή ν θνξέαο Τινπνίεζεο έρεη ηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ 

πηζηνπνηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ.  

 
Οη έιεγρνη ησλ ελδηάκεζσλ πηζηνπνηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ 

δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα ειέγρνπ ηα νπνία νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

ΔΦΓ ή ηνπ θνξέα Τινπνίεζεο. 

 
 Ο ΔΦΓ ή ν θνξέαο Τινπνίεζεο δηαζθαιίδεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην φξγαλν 

ειέγρνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο ή κε ηνλ 

αμηνινγεηή απηήο, θαζψο επίζεο, δελ ζα πξέπεη λα έρεη νπνηαδήπνηε άιιε 

ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. 
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Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ έξγσλ ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα λα εηζαρζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ 

Δληαγκέλσλ Έξγσλ . 

 
Οη απνθάζεηο εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνγξάθνληαη 

αξκνδίσο.  

 
2. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ  

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ είλαη 7κειήο, θαη 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.  

 
Ζ ζχλζεζε ηεο (7κεινχο) Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ 

Έξγσλ έρεη σο αθνινχζσο:  δχν κέιε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο εθ ησλ 

νπνίσλ έλα κέινο απφ ηελ Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, δχν κέιε 

απφ ηελ ΓΓΔ-ΓΓΔ θαη ηξία κέιε απφ ηνλ ΔΦΓ ή ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο. ηελ 

επηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ) ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Δηζεγεηήο ζηελ σο άλσ επηηξνπή είλαη ζηέιερνο ηνπ ΔΦΓ ή ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο εάλ είλαη δηαθνξεηηθφο.. 

 
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ έρεη ηελ επζχλε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη 

ηεο ζπλνιηθήο παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

 

Άξζξν 4 

Γεληθό πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

1. Σν βαζηθφ εζληθφ πιαίζην κε ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην Πξφγξακκα είλαη:  

Ο Ν.3016/2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 35 (ΦΔΚ Α110/17-05-2002) πνπ θαζνξίδεη ηηο 
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο.  
 

2. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξαθάησ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο:  

Ο «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15 Γεθεκβξίνπ 
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2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο» (de minimis), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
3. Σα παξερφκελα κε ην Πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκα-

ηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά 

κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 
4. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Δγθξηηηθήο Απφθαζεο 

έληαμεο ησλ έξγσλ ζην Πξφγξακκα είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε νπνία απνηειεί ηνλ ρξόλν 

έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ. 

 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα. 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ε ππνβνιή θαθέισλ 

πξνηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ.  

 Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζχκθσλα θαη κε ηνπο 

δηαηηζέκελνπο πφξνπο.  

 Ζιεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ζηνπο ππνςεθίνπο. 

 
5. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηε γεληθή θαηάηαμε ηνπο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο 

πφξνπο ζε θάζε Πεξηθέξεηα, φπσο απνηππψλνληαη ζην Άξζξν 6. 

 
6. ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν Πξφγξακκα δελ 

πξνβιέπεη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο. 

 
7. Πξνηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ, φπσο απηά 

αλαιχνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δελ ηπγράλνπλ 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο θαη απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία. 
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Άξζξν 5 

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο – Δπηιεμηκόηεηα Δπηρεηξήζεσλ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ φιεο νη δεθαπελζήκεξεο θαη 

κεληαίεο εθεκεξίδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο 

ζπληξέρνπλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

1) Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο νη 

ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη 

(θιείζεη) ηνπιάρηζηνλ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2008. 
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Παξαηήξεζε:  
i) Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αθνξά δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη φρη θαη’ αλάγθε 

εκεξνινγηαθφ έηνο (γηα παξάδεηγκα, ζηελ περίπηωζε ποσ επητεηρήζεης 

εκθαλίδοσλ σπερδωδεθάκελες τρήζεης ε απαίηεζε κεηαθράδεηαη ζε 

ιεηηοσργία άλω ηοσ ελός  εκεροιογηαθού έηοσς).  

ii) Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ χπαξμε ππνβιεζέληνο 

εληχπνπ Δ3  ηεο ρξήζεο  2008 (κεταλογραθηθό δειηίο οηθολοκηθώλ 

ζηοητείωλ επητεηρήζεωλ θαη επηηεδεσκαηηώλ).  

 

2) Οη επηιέμηκεο εθεκεξίδεο, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα, είηε ησλ 

δεθαπελζήκεξσλ είηε ησλ κεληαίσλ εθεκεξίδσλ. Παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα εθδίδνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο, έσο ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα θαίλεηαη ν ρξόλνο θπθινθνξίαο ηνπο 

ππνινγηζκέλνο ζε έηε. Η βεβαίσζε ζα αλαγξάθεη θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

ζηελ θνηλή γλώκε ηεο νπνίαο θαηά θύξην ιόγν απεπζύλεηαη ε 

εθεκεξίδα θαη σο εθ ηνύηνπ ε  ύιε ηεο αθνξά ζε ζεκαηνινγία 

δεκνζηνγξαθηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο 

πεξηθέξεηαο εθηόο θαη αλ είλαη παλειιήληαο θπθινθνξίαο πνπ ηόηε ζα 

αλαγξάθεηαη ε έδξα ηεο. (Η ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηα παξαπάλσ ζα 

ηνπο ρνξεγείηαη κεηά από αίηεζή ηνπο, ζηελ ΓΓΔ –ΓΓΔ, γηα ππνβνιή 

πξόηαζεο ζην παξόλ πξόγξακκα). 

 

Κξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ δεθαπελζήκεξσλ θαη κεληαίσλ 
εθεκεξίδσλ βάζεη ηνπ  1092/1938. 

 
«Δθεκεξίο θαηά ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη παλ έληππνλ θαζ’ 
εθαζηήλ ή θαη θαηά ηα κεγαιχηεξα «αιιά θαηά πάλησο» ρξνληθά δηαζηήκαηα 
κέρξη ελφο, θαη’ αλψηαηνλ φξηνλ, κελφο εθδηδφκελνλ, θαη πεξηέρνλ χιελ 
γεληθνχ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, ήηνη εηδήζεηο, θξίζεηο επί 
δεηεκάησλ απνζρνινχλησλ ηελ δεκνζίαλ  γλψκελ, αλαγγειίαο θαη 
δηαθεκίζεηο.» 

 

3) Η ελδηαθεξόκελε επηρείξεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία δελ ζα πξέπεη 

λα έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο από Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθώλ 

Δληζρύζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλόλα de minimis, ηα νπνία 

αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνύκελε επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 

200.000 Δπξώ . 

Κάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην 

Πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί, ζα 



 ζει. 16 

ζπκπιεξψζεη ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξεη φηη δελ έρεη 

επηδνηεζεί απφ άιια πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε βάζε ηνλ θαλφλα 

de minimis  κε ζπλνιηθή επηρνξήγεζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο 200.000 Δπξψ. 

 

4) Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη κόλν κία αίηεζε έληαμεο ζην 

Πξόγξακκα θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κόλν γηα έλα επηρεηξεκαηηθό 

ζρέδην.  

 

Πξνζνρή:  Όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξέπεη λα θαιύπηνληαη ππνρξεσηηθά 

γηα λα ζεσξεζεί θάζε πξόηαζε θαη’ αξρήλ επηιέμηκε.  Η κε θάιπςε έζησ θαη 

ελόο θξηηεξίνπ  απνηειεί ιόγν ζπλνιηθήο απόξξηςεο ηεο πξόηαζεο από ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο. 

 

 
Άξζξν 6 

Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

1. Σν Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ 

€  

 
Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο-ΔΣΠΑ) θαη 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

 
Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθή πκκεηνρή. 

 
  

 

 Ο αλψηαηνο ππνβαιιφκελνο θαη επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο 

δεθαπελζήκεξεο θαη κεληαίεο εθεκεξίδεο αλέξρεηαη ζε 15.000€ αλά 

πξφηαζε.  

 Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε (επηρνξήγεζε) αλέξρεηαη ζην 55% ηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Ζ ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 



 ζει. 17 

 Σν ππφινηπν 20% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα θαιπθζεί κε ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ.  

 

Άξζξν 7 

Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο & Γαπάλεο  

Σν Πξφγξακκα αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, θαη 

βαζηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (έπηπια-ζθεχε) θαζψο θαη ζχζηαζε θαη 

πινπνίεζε ηεο κειέηεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην Πξφγξακκα.  

 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ εληζρπφκελνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ δηαθξίλνληαη 

ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο Καηεγνξίεο: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

Πξνκήζεηα αλαγθαίνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ:  

 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο-Laptops (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο) 

 Δθηππσηέο-Πνιπκεραλήκαηα 

 Έλα Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα  

 Μέζα νπηηθνπνίεζεο (π.ρ. scanner, θσηνγξαθηθή κεραλή, 

βηληενθάκεξα) θαη κφλν έλα απφ θάζε είδνο 

 Μέρξη έλα είδνο απφ ηα αθφινπζα κέζα, φπσο π.ρ. Σειεφξαζε, DVD 

Player, DVD-RW, ξαδηφθσλν, δνξπθνξηθφ δέθηε (φρη φκσο ηελ 

ζπλδξνκή) 

 Φαμ  

 χλδεζε δηαδίθηπν γηα έλα ρξφλν. 

 Γαπάλεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, εθπαίδεπζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο (πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ)  

 Δπδσληθφο Δμνπιηζκφο.  
 

Λνγηζκηθό: 

 Anti-Virus 

 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ (κφλν έηνηκα παθέηα ηεο αγνξάο) ζρεηηθφ κε 

εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

θσηνγξαθίαο, επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, θαη εθηππψζεηο). 
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 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο (ERP κφλν έηνηκα 

παθέηα ηεο αγνξάο). 

 Αλάπηπμε λέαο ή αλαβάζκηζε ππάξρνπζαο, ηζηνζειίδαο ζην Γηαδίθηπν, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ, θαη θηινμελία απηήο γηα έλα ρξφλν 

(virtual hosting) ζε παξνρέα ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 
Μέγηζην χςνο επηρνξεγνχκελεο θαη ππνβαιιφκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ζεσξείηαη ην πνζφ ησλ 15.000€.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε ζειήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κόλν 

ηελ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ηόηε δελ ππάξρεη ειάρηζην όξην επέλδπζεο. 

ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ κηα επηρείξεζε ζειήζεη λα επηιέμεη δαπάλεο 

θαη από ηηο ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ (2,3) ηόηε ζα πξέπεη λα έρεη επηιέμεη δαπάλε 

ηνπιάρηζηνλ 5.000€ από ηελ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

 Πάγηνο εμνπιηζκφο επίπισλ (Βηβιηνζήθεο, γξαθεία, θαξέθιεο γξαθείνπ, 

ηξαπέδη ζπζθέςεσλ, ξάθηα, θαλαπέο)  

 Πάγηνο εμνπιηζκφο ζπζθεπψλ (θσηηζηηθφ, θιηκαηηζηηθφ)  

 Δμνπιηζκφο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 
Μέγηζην χςνο δαπάλεο γηα ηελ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 ζεσξείηαη ην πνζφ ησλ 4.000€.  

 
Αζξνηζηηθά ην πνζό ηεο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 θαη ηεο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 θαη ηεο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό ησλ 15.000€. Γελ ππάξρεη 

ειάρηζην φξην γηα ηελ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 

 Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ηεο κειέηεο κε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

αλαγθψλ γηα ηελ ππαγσγή ηεο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα κέρξη 500€. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πηζηνπνίεζε 

απηνύ. 

 
Μέγηζην χςνο δαπάλεο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο  γηα ηελ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 

ζεσξείηαη ην πνζφ ησλ 6000€. Γελ ππάξρεη ειάρηζην φξην δαπάλεο γηα ηελ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3. 
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Αζξνηζηηθά ην πνζό ηεο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 θαη ηεο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 θαη ηεο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό ησλ 15.000€.  

 

 

Άξζξν 8 

Όξηα Γαπαλώλ & Παξαζηαηηθά 

 

 Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ 

ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. 

 Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη: 

Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ 

επηρείξεζε. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ.  

 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη φρη κεηαρεηξηζκέλνο. 

 Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 

5εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηπρφλ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο δαπάλεο απηέο.  

 

Άξζξν 9 

Τπνβνιή Πξνηάζεσλ 

 
Σν ειεθηξνληθό έληππν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ζπκπιεξώλεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (κέζσ δηαδηθηχνπ) ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη 

εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηνλ ΔΦΓ ή ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο.  

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ππνρξεσηηθά απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά θαη ν πιήξεο θάθεινο κε ηελ έληππε 

κνξθή ηεο πξφηαζεο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ην Πξφγξακκα 

«ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΓΔΚΑΠΔΝΘΗΜΔΡΟΤ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ 



 ζει. 20 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΗ–ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ» κε 

εκπξόζεζκε εκεξνκελία ηαρπδξνκείνπ ή courier. 

 
Πξνζνρή:  Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ πξνηάζεσλ, πνπ νξίδεηαη θαηά ηε πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ 

γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ.  

 

Άξζξν 10 

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά 

 
Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Σελ Ζιεθηξνληθά ππνβιεζείζα Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα 

«Δλίζρπζε ηνπ Γεθαπελζήκεξνπ θαη Μεληαίνπ Σύπνπ γηα Ηιεθηξνληθνπνίεζε 

– Φεθηνπνίεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ» 

2. Αληίγξαθν Φνξνινγηθήο Γήισζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην έληππν Δ3 γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009 (δειαδή θνξνινγηθή δήισζε ηνπ 2008).  Δπηπιένλ, 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Γ’ θαηεγνξίαο βηβιία, ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβάιινπλ θαη ηνλ αληίζηνηρν Ηζνινγηζκφ. 

3. Τπεύζπλε Γήισζε:   Με ηνλ θάθειν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο 

απνζηέιιεηαη ζηνλ ΔΦΓ ή ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ην Ν.1599/86 ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ε πξφηαζή ηεο ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη φηη: 

i. Απνδέρνκαη σο πιήξε, αθξηβή θαη αιεζή Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαη 

αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθά ππνβιεζείζα πξφηαζε. 

ii. Σν ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ή κέξνο ηνπ δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

άιιν Πξφγξακκα. 

iii. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θαιχςεη ηελ ηδία ζπκκεηνρή ηεο ζην ππνβιεζέλ 

Δπελδπηηθφ ρέδην. 

iv. Γελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε πξφηαζε ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο. 

v. Γελ έρεη ιάβεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ζπλνιηθά) ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ θαλφλα de minimis, δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε άλσ ησλ 

200.000 €. 
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vi. Απνδέρεηαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ. 

vii. Γειψλεη κία δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζσ ηεο νπνίαο 

απνδέρεηαη φηη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη πξνο ηνλ ΔΦΓ θαη φζα 

ιακβάλνληαη απφ απηφλ ζα επέρνπλ ζέζε επίζεκσλ εγγξάθσλ. 

 

4. Βεβαίσζε φηη ε εθεκεξίδα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δεθαπελζήκεξεο ή 

ηεο κεληαίαο εθεκεξίδαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Ν 1092/1938.  

Παξάιιεια ζα βεβαηψλεη φηη ε εθεκεξίδα εθδίδεηαη έσο ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο. Αθφκα, ζηελ παξαπάλσ 

βεβαίσζε ζα θαίλεηαη θαη ν ρξφλνο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο 

ππνινγηζκέλνο ζε έηε.  Ζ βεβαίσζε ζα αλαγξάθεη θαη ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη δεκνζηνγξαθηθά ε εθεκεξίδα, εθηφο θαη αλ είλαη 

Παλειιήληαο θπθινθνξία πνπ ηφηε ζα αλαγξάθεηαη ε έδξα ηεο. 

(Ζ βεβαίσζε ζα ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηε ΓΓΔ-

ΓΓΔ, γηα ππνβνιή ζην παξφλ Πξφγξακκα). 

 
5. Πξνζθνξέο-πξνηηκνιφγηα γηα φιεο ηηο δαπάλεο.  

 
6. Οπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνβιεζέληνο 

Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, είλαη δπλαηφ, εθφζνλ απαηηεζεί, λα 

δεηεζνχλ απφ ηνπο αηηνχληεο πξφζζεηα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία. 

ε θάζε πεξίπησζε ηφζν ε Αξρή Δθαξκνγήο φζν θαη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο. 

 
Πξνζνρή: Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ ππνρξεσηηθά, γηα λα ζεσξεζεί κηα πξόηαζε θαη’ αξρήλ 

επηιέμηκε.  
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Άξζξν 11 

Αμηνιόγεζε – Βαζκνιόγεζε Πξνηάζεσλ 

 

Σα πξνηεηλφκελα πξνο έληαμε ζην παξφλ Πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα 

αμηνινγνχληαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 

Κάζε πξφηαζε βαζκνινγείηαη θαη θαηαηάζζεηαη ζε εληαίν πίλαθα κε θζίλνπζα 

ζεηξά ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

(1) Υξόλνο θπθινθνξίαο (ζύζηαζεο) (Υξ.Κ.) ηεο εθεκεξίδαο (κεηξηέηαη ζε έηε 

θαη δίδεηαη ζηε βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε ΓΓΔ-ΓΓΔ) 

(2) Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο: Ο ιφγνο ηνπ κέζνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2008, 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ (Μ.Κ.Δ..Δ.) πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 

ρξήζεο ηνπ 2008 ηεο επηρείξεζεο (Κ.Δ.Δ.). Ο θχθινο εξγαζηψλ θάζε 

επηρείξεζεο κεληαίαο θπθινθνξίαο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2.  Γηα ιφγνπο 

ίζεο αληηκεηψπηζεο ησλ δεθαπελζήκεξσλ θαη κεληαίσλ εθεκεξίδσλ αλαγάγεηε 

ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ κεληαίσλ εθεκεξίδσλ ζην δηπιάζην. 

 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ δχν 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

 
Βαζκφο (Β)= Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο: Υξφλνο θπθινθνξίαο «ζπλ» ηνλ ιφγν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην κέζν θχθιν εξγαζηψλ ρξήζεο 2008 ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ «πξνο ηνλ» θχθιν εξγαζηψλ ρξήζεο 2008 ηεο επηρείξεζεο  

(«επί» 2 εάλ πξφθεηηαη γηα κεληαία εθεκεξίδα)*.  

*)2(..

.....
..

2008 


   

Ο πίλαθαο κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη ηνλ επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ 

θάζε πξφηαζεο καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο αμηνιφγεζεο δηαβηβάδνληαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, ν νπνίνο κε Απφθαζή ηνπ εληάζζεη ζην Πξφγξακκα ηα 

έξγα κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο. 

 
Με ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο, δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία ησλ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζην Γηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθνινχζσο 

ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ ΔΦΓ ή ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο φιεο νη ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο κε ζρεηηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ή απνξξηπηηθέο επηζηνιέο πνπ 
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ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν πνπ νξίδεη ν ΔΦΓ ή ν Φνξέαο Τινπνίεζεο 

θαη κε ηηο νπνίεο  θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη  λα πινπνηήζνπλ ην 

Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην.  

 
Με ηηο σο άλσ εγθξηηηθέο απνθάζεηο ελεκεξψλνληαη επηζήκσο νη δηθαηνχρνη ησλ 

εληζρχζεσλ: 

- γηα ηε ζεηηθή έθβαζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζήο ηνπο,  

- γηα ην ηειηθψο εγθεθξηκέλν θπζηθφ/ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ελίζρπζεο,  

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ εφημερίδας 15νθήμερης  κσκλοφορίας: 

Έζηω όηη κηα 15λζήκερε εθεκερίδα  έτεη Χρόλο θσθιοθορίας Υξ.Κ.=10 τρόληα. 

Αθόκα σποζέηοσκε όηη ο κέζος θύθιος εργαζηώλ τρήζες 2008 ηοσ ζσλόιοσ ηωλ 

επητεηρήζεωλ ποσ σπέβαιαλ αίηεζε είλαη Μ.Κ.Ε.Σ.Ε.=2.000.000€ θαη ο θύθιο 

εργαζηώλ τρήζες 2008 ηες ζσγθεθρηκέλες επητείρεζες είλαη Κ.Ε.Ε.=100.000€. 

Άρα, έτοσκε:  Βαζκός (Β)= 10+(2.000.000/100.000)=30 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ   εφημερίδα Μηνιαίας κσκλοφορίας: 

Έζηω όηη κηα κεληαία εθεκερίδα έτεη Χρόλο θσθιοθορίας Υξ.Κ.=10 τρόληα. 

Αθόκα σποζέηοσκε όηη ο κέζος θύθιος εργαζηώλ τρήζες 2006 ηοσ ζσλόιοσ ηωλ 

επητεηρήζεωλ ποσ σπέβαιαλ αίηεζε είλαη Μ.Κ.Ε.Σ.Ε.=2.000.000€ θαη ο θύθιος 

εργαζηώλ τρήζες 2006 ηες ζσγθεθρηκέλες επητείρεζες είλαη Κ.Ε.Ε.=100.000€. 

Άρα, έτοσκε: Βαζκός (Β)= 10+2.000.000/(100.000*2)=20 

 
 

Άξζξν 12 

Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο, αμηνιόγεζεο-βαζκνιόγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ 

 
1. Αμηνιόγεζε θαη Βαζκνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο εμεηάδνληαη – βαζκνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο 

ζηνπο νπνίνπο ε αμηνιφγεζε αλαηίζεηαη κε θιήξσζε. Κάζε πξφηαζε 

αμηνινγείηαη απφ έλαλ αμηνινγεηή θαη βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
2. Γλσκνδόηεζε  
 

Οη αμηνινγεζείζεο πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ε νπνία 

αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 
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3. Έληαμε Πξνηάζεσλ  
 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εμάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε κέξηκλα ηνπ Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα δηαρείξηζεο.  

 
Ο πίλαθαο απηφο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο δεκνζηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά. Αθνινχζσο, ελεκεξψλνληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

κε ζρεηηθέο εγθξηηηθέο ή απνξξηπηηθέο απνθάζεηο. 

 

 
Άξζξν 13 

Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο 

 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζην 

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη 

ην 30% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη 

ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή, κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε.  

 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε 

βάζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα 

απφ αίηεκα ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί λα 

ηνπ θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ 

πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

 

 

Άξζξν 14 

Τινπνίεζε ηνπ Δληζρπόκελνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ 

 

14.1 Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηξηώλ (3) κελώλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Δγθξηηηθήο Απφθαζεο.  
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14.2 Παξάηαζε Οινθιήξσζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 
Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ εληζρπφκελνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

ρεδίνπ κπνξεί λα δνζεί κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη ηεθκεξησζνχλ ζνβαξνί 

ιφγνη θαη κπνξεί λα αλέιζεη ην πνιχ ζε έλα (1) κήλα.   

 
Καη΄ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ή θαζπζηέξεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο πνπ απνδεηθλχεηαη επαξθψο, ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο 

επέλδπζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε εθείλν 

ηεο δηαθνπήο ή ηεο θαζπζηέξεζεο.  

 
Ζ παξάηαζε πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ πξέπεη λα δεηεζεί 

εγγξάθσο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) κήλα πξηλ ηελ αξρηθψο νξηζκέλε εκεξνκελία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

ην αίηεκα απνθξίλεηαη άκεζα ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ επηρείξεζε έρεη ζηείιεη αίηεκα παξάηαζεο, ην νπνίν 

πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη δελ έρεη ιάβεη γξαπηή απάληεζε εληόο 

ελόο (1) κελόο, κπνξεί λα ζεσξεί φηη ην αίηεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ. 

 
 

14.3 Σξνπνπνηήζεηο Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ 

 
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ην πξνηεηλφκελν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην 

εμεηάζηεθε θαη βαζκνινγήζεθε κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 

θξηηήξηα, θαηά ζπλέπεηα ινηπφλ:  

 
Αιιαγή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ 

ρεδίνπ πνπ κεηαβάιινπλ ηελ επηιεμηκόηεηά ηνπ δελ επηηξέπεηαη.  

 
Καη΄ εμαίξεζε κπνξεί λα εμεηαζζνχλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ δελ αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ηεο πξφηαζεο θαη δελ νδεγνχλ ζε 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο ε αιιαγή: 

ηεο έδξαο, ηεο εηαηξηθήο ζχλζεζεο, ηνπ ηχπνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, θιπ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηε Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή.   

 
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο έρεη σο εμήο: Ο 

δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο απνζηέιιεη, Ηιεθηξνληθά, αίηεκα πξνο ηελ αξκφδηα 
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ππεξεζία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, κόλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Σππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ππφδεηγκα 

πνπ ζα έρεη παξαζρεζεί ζηελ επηρείξεζε απφ ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

2. Δπηπιένλ πιηθφ κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ην ηζνδχλακν, γηα ηελ 

επηρείξεζε απνηέιεζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 
Ζ Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη επαθξηβψο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε: 

  ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

 ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

 γλσκνδνηεί γηα ηελ ηειηθή απφξξηςε ή ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπ 

αηηήκαηνο.  

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

ζε πνζνζηφ κέρξη 20% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν (πηζηνπνίεζε) ε πεξηθνπή ησλ 

απνθιίζεσλ απφ ην αληίζηνηρν θπζηθφ – νηθνλνκηθφ αληηθείκελν βξίζθνληαη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ ειεγθηψλ.  

 
Σέινο, νη επηρνξεγνχκελεο επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα κε κεηαβάιινπλ ηε 

ρξήζε ηεο εληζρπφκελεο επέλδπζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 

(5) εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

 
 

14.4  Δμόθιεζε  Γαπαλώλ Τινπνίεζεο ηνπ Δληζρπόκελνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ 

 
Ζ εληαρζείζα επηρείξεζε ζην Πξφγξακκα κπνξεί λα εμνθιήζεη ηηο δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ην ζρεηηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην σο εμήο : 

 Δμνθιήζεηο πνζψλ θάησ ησλ 1.500,00 επξώ (ρσξίο ην ΦΠΑ) κπνξεί λα 

γίλνληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο 

ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 
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 Δμνθιήζεηο πνζψλ άλσ ησλ 1.500,00 επξώ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη κέρξη 

15.000,00 επξώ (ρσξίο ην ΦΠΑ) πξέπεη λα γίλνληαη κόλν κε επηηαγέο ηεο 

επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, θαη σο εμήο : 

α. Με έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο εκέξαο απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε 

ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ ζα έρεη εμνθιεζεί θαηά 

ηελ πηζηνπνίεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη εθηφο 

ησλ άιισλ νπσζδήπνηε ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

επηηαγψλ (extrait) ηνπ Σ.Α. θαη θσηναληίγξαθν ηεο επηηαγήο. 

β. Με θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, 

απφ ην ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ νπσζδήπνηε ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ 

πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη ν 

δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ πξέπεη λα είλαη ν πξνκεζεπηήο ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ην ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) θαζψο θαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

γ. Με έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ην ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.) 

πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα 

ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ 

ζηελ ηξάπεδα απφ ην ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (Σ.Α.). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο 

ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη 

θσηνηππία ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο. Δπίζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο ζα πξέπεη ε /νη επηηαγή /έο λα έρεη / έρνπλ εμνθιεζεί θαηά ηελ 

πηζηνπνίεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θάζε πιεξσκήο απαηηείηαη εθηφο 

ησλ άιισλ νπσζδήπνηε ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

επηηαγψλ (extrait) ηνπ Σ.Α. θαη θσηναληίγξαθν ηεο επηηαγήο. 

 Γηα πνζά απφ 15.000,00 επξώ θαη άλσ ε εμφθιεζε (ηκεκαηηθή ή νιηθή) 

παξαζηαηηθψλ γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε 

επηηαγή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο (παξ. 5, άξζξνπ16 ηνπ Ν.2992/2002, 

ΦΔΚ54/Α’/20-03-2002 θαη ππ’ αξηζ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-

2002 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηξείο παξαγξάθνπο (α,β,γ). 



 ζει. 28 

 Παξαζηαηηθά ΚΒ εμνθιεκέλα γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Καηεγνξία 4 

εκείσζε: 

 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ηεο 

παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή 

ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ 

εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε 

δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ρξφλν 

πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 



 ζει. 29 

Άξζξν 15 

Οινθιήξσζε Δπέλδπζεο – Γηελέξγεηα Πηζηνπνηήζεσλ 

 
15.1 Τπνβνιή Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο Δπέλδπζεο 

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο (θαη ην αξγφηεξν ζε έλα (1) 

κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζήο ηεο), ν Σειηθφο 

Απνδέθηεο (Σ.Α.) ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη, Ηιεθηξνληθά, ζην Φνξέα 

Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο 

εληζρπζείζαο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ νπνία δηεμάγνληαη νη επηηφπηεο 

πηζηνπνηήζεηο ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ. 

 
Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ ηειηθά 

πηζηνπνηεζέληνο έξγνπ (ηφζν σο πξνο ην θπζηθφ φζν θαη πξνο ην νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν) ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξήγεζεο) πνπ ηεο έρεη εγθξηζεί. 

   

15.2 Πξνεηνηκαζία Φαθέινπ Διέγρνπ από ηνλ Σειηθό Απνδέθηε (Σ.Α.)  

 
Ζ Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ αίηεζε γηα 

ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηερληθήο – νηθνλνκηθήο πηζηνπνίεζεο θαη 

θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο, ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

 
Οη Σειηθνί Απνδέθηεο (Σ.Α.) ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο 

βάζεη ηππνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 
Ζ Έθζεζε Οινθιήξσζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ εθηειέζηεθε, κε 

αλαθνξά ζηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. 

 Σηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο αλαιπηηθά αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη 

θαηεγνξία δαπάλεο / ελεξγεηψλ θαη ηε ζχγθξηζε πξνυπνινγηζηηθνχ θαη 

απνινγηζηηθνχ θφζηνπο. 



 ζει. 30 

 ηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δαπάλεο παξαζηαηηθψλ. 

 Σηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (Ίδηα πκκεηνρή, 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο). 

 
Ο Σ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ηφζν Ηιεθηξνληθά φζν θαη 

Σαρπδξνκηθά καδί κε ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο θαη πξσηφηππα εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε θαη ηεθκεξηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηείηε ε επηζχλαςε αληηγξάθσλ παξαζηαηηθψλ θαη ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο, 

θαζψο επίζεο ζπλππνβάιινληαη απνζπάζκαηα ηνπ κεηξψνπ παγίσλ ή 

αληίγξαθν ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ, ζην νπνίν έρνπλ 

θαηαρσξεζεί νη ζρεηηθέο δαπάλεο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

Έθζεζεο Οινθιήξσζεο.  

 
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε (Σ.Α.) 

ζπλνδεπφκελα απφ εμνθιεηηθέο απνδείμεηο είζπξαμεο, θσηνηππίεο επηηαγψλ, 

extrait ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη δειηία απνζηνιήο. 

 

ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία/ ΑΦΜ ηνπ πξνκεζεπηή, 

λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ε πεξηγξαθή λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε), 

νη πνζφηεηεο (ή δηάξθεηα ππεξεζηψλ).  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαγξάθνληαη 

νη αληίζηνηρνη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ, ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

 
 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ινγηζκηθνχ-εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε νη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) ή 

αδεηψλ ρξήζεο (license numbers) ή θσδηθνί πειάηε (customer numbers) 

απφ ηελ αληίζηνηρε βάζε πειαηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 



 ζει. 31 

ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή θαη δηαρσξίζηκα ηα ηκήκαηα ησλ 

δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ή λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζαθψο νη θαζαξέο αμίεο 

ρσξίο ΦΠΑ. 

 
Οη Σ.Α. νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

(ΚΒ) ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ινγηζηηθά νη δαπάλεο 

πνπ αθνξνχλ ην έξγν πνπ έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα. 

 
Οη Σ.Α. νθείινπλ λα εγγξάθνπλ ζην κεηξψν παγίσλ ηνλ απνθηνχκελν 

εμνπιηζκφ/ ινγηζκηθφ θαη ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΚΒ εξγαζίεο. 

 
Οη Σ.Α. ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ (λα είλαη 

ζαθήο θαη δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε κέρξη επηπέδνπ Καηεγνξίαο Γαπαλψλ γηα 

θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 

 

ΗΜΔΙΧΗ: Ζ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ 

ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ΔΣΗ ΩΣΔ ΝΑ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΣΑΗ Ο 

ΔΛΔΓΥΟ. ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ 

ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΘΑ ΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δ ΔΗΓΗΚΖ 

ΜΔΡΗΓΑ, ΚΑΘ’ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΓΗΑ 

ΠΔΝΣΔ (5) ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΚΑΗ ΘΑ ΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ Ζ 

ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ, ΔΦΟΟΝ ΕΖΣΖΘΔΗ ΥΔΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. 

(Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα κε ηελ 

Έθζεζε Οινθιήξσζεο.)  

 
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη επηηφπηνο έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο (5εηε) πνπ πξέπεη λα ακεηάβιεηε δηαηεξεζεί ε επέλδπζε.    

 
15.3 Γηελέξγεηα Δπηηόπηαο Σερληθήο Πηζηνπνίεζεο 

 



 ζει. 32 

Ζ Σερληθή Πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ νξγάλνπ 

ειέγρνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εληζρπζείζαο επέλδπζεο, είλαη ππνρξεσηηθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο 

πηζηνπνίεζεο θαη απνηειεί θαηά βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηνπ ειέγρνπ. 

 
Λακβάλνληαο ππφςε: 

 ηελ εγθξηηηθή απφθαζε,  

 ηελ ππνβιεζείζα Έθζεζε Οινθιήξσζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά,  

 ηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 
ην φξγαλν ειέγρνπ εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νιφθιεξεο ηεο 

πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ειέγρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζή νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ, ηελ ηήξεζε 

ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο Δγθξηηηθήο Απφθαζεο θαη ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ 

παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε θάζε 

Καηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ 

θφζηνπο. 

 
 

15.4 Γηελέξγεηα Δπηηόπηαο Οηθνλνκηθήο Πηζηνπνίεζεο 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπηα επίζθεςε ηνπ 

νξγάλνπ ειέγρνπ, παξάιιεια κε ηε δηελέξγεηα ηεο Σερληθήο Πηζηνπνίεζεο. 

 
Σν φξγαλν ειέγρνπ : 

 Δμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ.  

 Διέγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε εηδηθή ζθξαγίδα, 

πνπ θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη πεξηέρεη πεδίν γηα ηελ αλαγξαθή 

ηνπ αξηζκνχ ηεο νηθείαο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Σν φξγαλν ειέγρνπ δχλαηαη 

λα ειέγμεη θαη αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

ησλ πξάμεσλ ζηα επίζεκα βηβιία ηεο εηαηξίαο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή 
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εθηέιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, 

θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ.). 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ αλά Καηεγνξία 

Γαπάλεο θαη ζην ζχλνιν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ νινθιήξσζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθξηηηθή Απφθαζε. 

 
 

15.5 Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο – Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο 

 

Με ην πέξαο ηεο Οηθνλνκηθήο Πηζηνπνίεζεο, ην φξγαλν ειέγρνπ ζπληάζζεη 

εληαία Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ν ηειηθφο επηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ δχλαηαη λα επηρνξεγεζεί. 

 
ηελ πεξίπησζε χπαξμεο εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ είλαη δπλαηφ λα ηεζεί ε νινθιήξσζε ηεο Έθζεζεο Πηζηνπνίεζεο ζε 

αλαζηνιή γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ T.A, 

λα άξεη ηηο φπνηεο εθθξεκφηεηεο, πξνζθνκίδνληαο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ (εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην) 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ππνγξαθή ηεο ηειηθήο Έθζεζεο 

Πηζηνπνίεζεο απφ ην φξγαλν ειέγρνπ, ε νπνία ιακβάλεη ηε κνξθή Πξσηνθφιινπ 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ έγηλε απνδεθηφ (πηζηνπνηεζέλ) 

θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηε Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή. 

 
 

Άξζξν16 

Πιεξσκή ηεο Γεκόζηαο Υξεκαηνδόηεζεο  

 

Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε αλέξρεηαη ζην 55% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο (Σ.Α.) ακέζσο κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. 
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Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Σ.Α. λα δεηήζνπλ θαη λα εηζπξάμνπλ σο 

πξνθαηαβνιή ην 30% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ κε ηελ απιή ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, 

ζπλνδεπφκελεο απφ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο χςνπο ίζνπ πξνο ην 

πνζφλ ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχςεη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ν Σ.Α. έρεη 

πάξεη πξνθαηαβνιή κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

πξνθαηαβνιήο, ν Σ.Α. ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηελ πξνθαηαβνιή ζην 

ζχλνιφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ θαη λα 

παξαιάβεη ηελ εγγπεηηθή ηνπ επηζηνιή.  

 

 

Άξζξν 17  

Γηαδηθαζία θαη Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο ηεο Δλίζρπζεο 

 
17.1 Γηαδηθαζία Πιεξσκήο ηεο Δλίζρπζεο 

 
Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο θάζε εγθξηζείζαο ελίζρπζεο 

ζα πξέπεη: 

 λα έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη νξζά ε Έθζεζε Οινθιήξσζεο απφ ηνλ Σ.Α., 

 λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε Πηζηνπνίεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη λα 

έρεη ζπληαρζεί ε Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ νξγάλνπ 

ειέγρνπ. 

 
Ζ δηαδηθαζία εθηακίεπζεο (ηεο επηρνξήγεζεο) πξνο ηνλ Σ.Α. δξνκνινγείηαη 

απηφκαηα, κεηά ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο. Σν πνζφ ηεο πιεξσκήο 

ζα αληηζηνηρεί ζην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ δεκφζηαο δαπάλεο επί ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ. 

 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο ζα θαιέζεη ηνπο δηθαηνχρνπο (Σ.Α.) λα πξνζθνκίζνπλ 

πξνο έιεγρν πιεξφηεηαο / νξζφηεηαο ηα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά 

ζηνηρεία ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε αληίζηνηρε 

δίγξακκε επηηαγή γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ. 
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17.2 Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά-Παξαζηαηηθά 

 

Ζ πιεξσκή ιακβάλεη ρψξα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Φνξέα Τινπνίεζεο.  

 
Ζ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ 

Σ.Α. ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Σ.Α. πξσηφηππν (ή 

θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν κφλν απφ ην Γεκφζην Σακείν πνπ εθδφζεθε) θαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο επηρνξήγεζεο. 

  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο επηρνξήγεζεο, 

πξσηφηππε ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν κφλν απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 

πνπ εθδφζεθε.   

εκείσζε:  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα 

αθνξά  ζε φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο (θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο) 

ζηελ επηρείξεζε (Σ.Α.), εθφζνλ ππάξρεη απφ ηνλ Σ.Α. ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο απηνχο. 

  Βεβαίσζε πεξί κε πηώρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηώρεπζε ε νπνία λα 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (ζα 

πξνζθνκηζηεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπ πξνυπάξρνληνο 

αληηγξάθνπ απφ ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ).  

 Ννκηκνπνηεηηθά έγξαθα (Καηαζηαηηθφ, Σξνπνπνηήζεηο, ΦΔΚ θ.ιπ. γηα εηαηξίεο). 

 Αζεώξεην ηηκνιόγην επηρνξεγήζεσλ (ΠΓ 186/26-5-92, άξζξν 12 παξ. 3) 

  Απόδεημε είζπξαμεο. 

 Δμνπζηνδόηεζε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο (Σ.Α.) ζε 

πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο απφ εληεηαικέλν πξφζσπν. 

 Τπεύζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεη ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ έρεη 

ιάβεη ε επηρείξεζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 έσο ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (ε ζπκπιήξσζε ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθά, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

Φαθέινπ Τπνβνιήο). 
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