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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
ΑΕ Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια 

αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη 
διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία 
ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου. 

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με 
κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα 
όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. 
αναπηρίες 

Αίτημα Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης Δαπανών) 

Εκθέσεις προόδου υλοποίησης του έργου του δικαιούχου 
που αποστέλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ για την επαλήθευση και  
και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου του. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη 
αιτία. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος 
µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και 
αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή 
των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και 
περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ 
τους. 

Αχρεωστήτως Καταβληθέν 
Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας 
παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους 
όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία 
αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

ΔΑ Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που 
ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

Δημόσια Δαπάνη Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς 
και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων 
ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου 
τομέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. 
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Δημοσιονομική Διόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και 
Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 
συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι 
ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

Δικαιούχος Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, 
αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση 
πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης 
δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
Eυρ. Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο 

υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το 
οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση 
ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα 
επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην 
περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και 
«Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη 
συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο 
αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του 
προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα» 

ΕΦΔ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο 
Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη 
διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί 
καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση 
µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος 
φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή 
αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να 
έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά 
την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονομική 
διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει 
εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του 
προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση που ο 
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ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η 
σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας 
διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα 
διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

€ Ευρώ 

Ιδιωτική συμμετοχή 
Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για 
την υλοποίηση ενός υποέργου και υπολογίζεται ως το 
άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού 

Ίδια συμμετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων 
ένας Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το 
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που 
αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του 
επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με ευθύνη της ΔΑ ή του 
ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 

ΠΣΚΕ 
 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το 
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδοµένα που 
αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του 
επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων 
Επενδύσεων. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και 
η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον 
καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
αδικαιολόγητης δαπάνης. 

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Πράξη/Εργο ΕΠΑΕ Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη 

διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού 
προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια 
που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και 
υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα 
Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
ΥΠΑΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
ΥΠΑΣΥΔ Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β) του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε 
εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος 
Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.  
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Φορέας χρηματοδότησης Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των 
πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα 
διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών 
ενισχύσεων. 

Φορέας της Επένδυσης / 
Φορέας υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων 
στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του 
άρθρου 87 της συνθήκης. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
 

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και 
ειδικότερα η ψήφιση του Νόμου 3887/10 που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων 
Χερσαίων Οδικών Εμπορικών Μεταφορών, δημιουργούν ένα νέο δυναμικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες οδηγοί και εταιρείες χερσαίων 
εμπορευματικών μεταφορών καλούνται να λειτουργήσουν.   
Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 
εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην 
επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση 
κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.  Η επίτευξη των 
στόχων αυτών θα μειώσει το κόστος μεταφοράς, θα καταστήσει πιο 
ασφαλείς τις μεταφορές των εμπορευμάτων, και θα διασφαλίσει την υγιεινή 
και ασφάλεια των  τροφίμων προς όφελος του καταναλωτή.  
Ειδικότερα, η κατάσταση και οι ανάγκες του κλάδου έχουν ως εξής: 
α.  Η μεταφορά ευπαθών τροφίμων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για 

αυτές τις μεταφορές (Ν 2006/92 συμφωνία ΑΤΡ) δημιουργεί την ανάγκη 
αντικατάστασης των οχημάτων και του ειδικού εξοπλισμού με νέας 
τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης και φιλικού προς το περιβάλλον 
εξοπλισμού, ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των ευπαθών 
τροφίμων ( κηπευτικά,  γάλα, ψάρια, κρέας, φρούτα κλπ) 

β.  Η ανάγκη που επιβάλλεται από το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
τη Διεθνή Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC) και από 
άλλες σχετικές διατάξεις για την ενδυνάμωση των  πολυτροπικών και 
διατροπικών εμπορευματικών  μεταφορών, απαιτεί την ενίσχυση 
προμήθειας μονάδων φόρτωσης και εξοπλισμού υποστήριξης τους. 

γ. Ο εκσυγχρονισμός του κλάδου, εκτός από την βελτίωση του 
περιβάλλοντος και την μείωση του κόστους μεταφοράς συμβάλλει 
αποφασιστικά στην μείωση των ατυχημάτων, αφού οχήματα νέας 
τεχνολογίας, διαθέτουν συστήματα οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας. 

δ.  Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
ανέρχονται σε 35.000 εκ των οποίων τα 22.000  είναι εθνικών 
μεταφορών, 10.000 είναι νομαρχιακά 2.000 είναι διεθνών μεταφορών 
και τα υπόλοιπα είναι βυτιοφόρα.  Οι εθνικές οδικές μεταφορές 
αναλογούν στο 98% των μεταφορών σε σχέση με τα λοιπά μέσα που 
εκτελούν μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας και συμβάλουν στο 
συνολικό κόστος των εμπορευμάτων.  

ε. Από το σύνολο των αυτοκινητιστών μόνο το 5% περίπου είναι 
οργανωμένο σε εταιρείες και μόνο το 1% σε Α.Ε και ΕΠΕ. 

 
Η κυβέρνηση με τον Νόμο 3887/10 στοχεύει να αλλάξει το υπάρχον 
καθεστώς και με συγκεκριμένα κίνητρα να βοηθήσει στην ίδρυση 
μεταφορικών επιχειρήσεων, την οργάνωση των μεταφορών με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις (αποθήκες, logistics, πάρκινγκ, κλπ.). Γιαυτό και οι  
επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του χερσαίου εμπορευματικού μεταφορικού 
έργου, είναι πλέον μονόδρομος αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός πως μέχρι 
σήμερα ο τομέας αυτός της εθνικής μας οικονομίας, αν και συμμετέχει σε 
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ποσοστό 7% στο Α.Ε.Π. της χώρας, δεν έχει ενισχυθεί από κανένα εθνικό ή 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις: 
 Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους 
θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας. 

 Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-
επιχειρήσεων  που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό 
και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών 
κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,  

 Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την  χρήση σύγχρονου 
εξοπλισμού. 

 Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής 
συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης 
οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης  αγορών 
ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.  

Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών 
μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις 
αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να 
προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και 
καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής. 
Εκτός των σημαντικών και άμεσων ωφελειών στην Ελληνική οικονομία, το 
πρόγραμμα συμβάλλει γόνιμα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων της 
στρατηγικής της ΕΕ για το εκσυγχρονισμό των οδικών μεταφορών 
γενικότερα. 
 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ 
(Δημόσια Δαπάνη), για τις υφισταμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις καθώς και για τις νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. 
Από το συνολικό ποσό των 30.000.000€ τα 10.000.000€ κατανέμονται για 
τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις 
όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7α και, 7β του Ν. 3887/2010  και 
τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή 
του Ν. 3887 (30/9/2010) με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν 
υπό τη μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε.  
 
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού σε κάποια από τις 
παραπάνω δύο κατηγορίες, το αδιάθετο ποσό θα μεταφέρεται στην άλλη 
κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω αναλογίες και μέχρι εξαντλήσεως της 
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.  
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Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω των παρακάτω επιχειρησιακών προγραμμάτων: 
 
1. Ποσό 9.250.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με 
την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις 
οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» στον Κωδικό 
Θεματικής προτεραιότητας 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας 
και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

2. Ποσό 6.000.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 
R161PO006). 

3. Ποσό 9.000.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την 
υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10- 2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

4. Ποσό 750.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

5. Ποσό 4.500.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που 
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση 
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO01). 

6. Ποσό 500.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε με την 
υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002). 

 
Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και από εθνικούς πόρους. 
 
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι: 
 
(α) η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη 

και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη 
μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών και 

 
(β) η συμβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων 

στην Κοινότητα, χάρη στην συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην 
διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 
περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των 
περιφερειών. 
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3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Το πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Θα υλοποιηθεί 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάμεσο 
Φορέα του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)  σύμφωνα με την σχετική απόφαση 
εκχώρησης.   
 
 
4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Στην υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη: 
 
1. Ν.1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες 

διατάξεις»  
2. Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168/Α/1994) όπως ισχύει, 
3. Ν.2308/95 (ΦΕΚ 114/Α/1995), 
4. Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211Α) 
5. Ν.2465/1997 «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών» 
6. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Ν.2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
8. Π.Δ.346/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, Περί 
προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και 
επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση 
του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα 
των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών» 

9. Ν.3446/2006 «Για την οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου για 
την κυκλοφορία των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές 
μεταφορές και άλλες διατάξεις» 

10. Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013» όπως εκάστοτε ισχύει, 

11. Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α / 2010) 
12. Ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009) «Τροποποιήσεις επενδυτικών 

νόμων και άλλες διατάξεις», 
13. Ν.3887/2010 «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» 
14. Π.Δ. 431/24-11-1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 θέσπιση Κοινών Κανόνων για 
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ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των 
Κρατών Μελών» 

15. Π.Δ.98/1996 (ΦΕΚ 77Α) 
16. Π.Δ.79/2004(ΦΕΚ  62 Α) 
17. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 14053/ΥΠΑΣΥΔ 

1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.08) όπως ισχύει, 
18. Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων 126414/1368 (ΦΕΚ 

Β΄797/10.05.2011) 
19. Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006  για την εφαρμογή των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis), 
20. Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2008 και ειδικότερα τα άρθρα 14,19,40 (Γενικός 
Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ) 

21. Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 
(ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, 
όπως ισχύει. 

22. Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 
(ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει. 

23. Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ)1080/2006 (Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

24. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1071/2009 «σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την 
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» όπως ισχύει  

 
Σημειώνονται επίσης τα εξής:  
 
1. Τα παρεχόμενα από το πρόγραμμα αυτό κίνητρα έχουν την μορφή 

χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών. 

2. Ο παρών οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των στρατηγικών 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πέντε προγραμμάτων (ΕΠΑΕ 
& 4 ΠΕΠ Μεταβατικής Στήριξης). 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων 
σύμφωνα με την κατάταξη τους ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους 
σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο 2. 
Στην παραπάνω διαδικασία κατανομής συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις 
που έλαβαν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Στο 
πρόγραμμα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την μεγαλύτερη 
βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Δηλαδή, η βαθμολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, 



ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Σελίδα 12 από 36 

 

αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη μιας πρότασης στο πρόγραμμα. 
Το πρόγραμμα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.  

4. Στη γενικότερη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη 
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και την αύξηση της 
προσβασιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 16) της Ε.Ε. 

5. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη όσα 
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 
15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην 
εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (De minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα του 
Κανονισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή 
ίδια δεδομένη επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
100.000 ευρώ (για τον τομέα των Οδικών μεταφορών) σε περίοδο μέσα 
σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης 
της πρότασης.  
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού «Όταν 
το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός μέτρου 
ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό 
ενίσχυσης δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος 
κανονισμού, ούτε προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήματος 
του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης ούτε 
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο».  
Ο έλεγχος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De – Μinimis γίνεται όχι μόνο 
σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο «δεδομένης 
επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1998/2006. Ως «δεδομένη επιχείρηση» νοείται μια ενιαία οικονομική 
οντότητα, η οποία περικλείει μια ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών 
και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή εξυπηρέτηση 
ορισμένου οικονομικού σκοπού, και δύναται να περιλαμβάνει άλλες 
επιχειρήσεις όπως η ομάδα ή όμιλος επιχειρήσεων με κοινούς 
επιχειρηματικούς σκοπούς τόσο πριν την ένταξη της πρότασης (στις 
διατάξεις του παρόντος) όσο και κατά την ολοκλήρωση του έργου (βλέπε 
και Παράρτημα XV).  
Το σημείο αυτό θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ελέγχου πριν την 
υπαγωγή, κατά την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης και 
μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων στις διατάξεις του 
παρόντος, επί ποινή αποκλεισμού / απόρριψης της πρότασης σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου σώρευσης (100.000,00€ 
για τις Οδικές Μεταφορές) σε οποιαδήποτε περίοδο των τριών 
οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα 
οικονομικά έτη). Για το όριο των 100.000 ευρώ υπολογίζονται κανονικά 
μόνον οι de minimis ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος και κατά τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη. 
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Σύμφωνα επίσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1998/2006 / άρθρο 2, παρ. 
5, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες 
κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση 
αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που 
καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε 
κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

6. Για την παρακολούθηση της τήρησης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων De 
minimis, καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και σε 
Υπεύθυνη Δήλωση όλες οι χορηγηθείσες ενισχύσεις ανά δεδομένη 
επιχείρηση (ανεξάρτητα εάν είναι για τις ίδιες ή άλλες επιλέξιμες 
δαπάνες) καθώς και οι χορηγηθείσες άλλες κρατικές ενισχύσεις μόνο για 
τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και συμπληρώνονται οι σχετικοί πίνακες με τα 
απαιτούμενα στοιχεία (σύμφωνα με την α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-
2011) από τους αρμόδιους ΕΦΔ και από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 
Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει 
πρόταση προς αξιολόγηση στο παρόν πρόγραμμα, θα δηλώσει εγγράφως 
στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στους σχετικούς πίνακες, και στην 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, όλα τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους στα οποία ενδεχομένως 
συμμετείχε για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες καθώς και το συνολικό ύψος 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση, 
σύμφωνα με τον Κανόνα ΕΚ αρ. 1998/2006 κατά την τελευταία τριετία, 
ανεξαρτήτως αν αφορούν τις ίδιες ή άλλες επιλέξιμες δαπάνες για να 
ελεγχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση τήρησης του ανωτάτου ορίου 
ενισχύσεων De minimis.  

7. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως απορρέουν από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 (Άρθρα 5-9) καθώς και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη προσβασιμότητας των ατόμων 
με αναπηρία (ΑμεΑ) όπως και οι λοιπές απαιτήσεις αυτού.  

8. Ο παρών Οδηγός εξαιρεί από τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτόν κάθε 
επιχείρησης ή δραστηριότητας που ρητώς εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1998/2006, δυνάμει του άρθρου 1 
αυτού.  

 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 
ένταξης στο πρόγραμμα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους 
είναι τα παρακάτω: 
 

 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. 

 Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και φυσική υποβολή φακέλων 
προτάσεων και δικαιολογητικών. 

 Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων 
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προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 
 Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με 

φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη μέχρι εξαντλήσεως των 
διατιθέμενων πόρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού. 

 Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους 
υποψηφίους. 

 
 
6. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
6.1 Επιλέξιμες επιχειρήσεις 
 
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων: 
 
Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές  επιχειρήσεις  που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς 
χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι 
οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος 
«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης» (Παράρτημα  VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά 
τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από 
τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 
παράγραφος 7α, και 7β  του Ν. 3887/2010. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που :  
 Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών 
οδικών μεταφορών (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού. 

 Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το  ύψος του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ. 

 Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από 
το νόμο άδειες λειτουργίας.  

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις και  μεσαίες (start-up επιχειρήσεις) 
•  Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς 
χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι 
οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος 
«49.4  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης» (Παράρτημα  VII),   έχουν  αρχίσει  την 
δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία 
προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. 
Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την 
εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι 
εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ. 

 Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία 
επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
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στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών 
μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή 
μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία 
προκήρυξης του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο 
κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα  VII). 
Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν 
εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας 
επιχορήγησης. 

 
•  Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού 
νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση 
καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια 
διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 
προγράμματος.  

 
 
 
Υπογραμμίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο 
πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), 
περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
απορρίπτονται όλες. 
Επίσης υπογραμμίζεται ότι κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση 
συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι 
προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα 
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων. 
Τέλος, προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να 
συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3. 
 
6.2 Μορφή και Δραστηριότητα της επιχείρησης. 
 
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις που 
ορίζονται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν. 3887/2010. Για 
εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30.09.2010) 
επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.  
Το αντικείμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου (είτε για υφιστάμενη είτε για 
νέα είτε για υπό σύσταση επιχείρηση) πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 
έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) 
που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των τομέων των χερσαίων 
εμπορευματικών μεταφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα VII Οι κωδικοί 
αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή στη 
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή στα έντυπα φορολογικής δήλωσης της 
επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης 
(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 
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6.3 Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας: 
 
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες, οι νέες και υπό 
σύσταση (startup) επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις : 
 
1. Έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η 

οποία ταξινομείται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος 
«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης» (Παράρτημα  VII). 

2. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν Εθνική ή/και Διεθνή 
δραστηριότητα. 

3. Πληρούν τις απαιτήσεις του Ν. 3887/2010 και των σχετικών 
τροποποιήσεων αυτού. 

4. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τη σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
και όπως προσαρμόστηκε με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 800/2008, 
οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ Ευρώ ή το σύνολο 
του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ (για δύο συνεχόμενες 
χρήσεις). Στο Παράρτημα V του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισμός 
της πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης 

5. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση 
ενίσχυσης.  

6. Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 παρ. 1 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης βλ. Παράρτημα VI του παρόντος Οδηγού). 

7. Οι νέες επιχειρήσεις, καθώς και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του 
έργου. 

8. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την 
κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια 
υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). 
Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και 
επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν κάνει 
αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραμμα. 

9. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός  και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 
του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα 
στον παρόντα Οδηγό. 

10. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν 
έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. Επίσης δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 
υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. Ως προς το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους 
ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στον 
Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) και τον Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2008. 
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11. Η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει γίνει πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών 
δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων 
αποστολής, συμβάσεις κλπ.) για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν με 
βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14, 19 και 40). Επιπλέον, 
για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.1998/2006 της Επιτροπής -  Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De 
minimis aid), η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει γίνει πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης (τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 

12. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες 
υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κλπ.). 

13. Η υπό σύσταση επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο 
μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, 
ΟΤΑ κ.α.), 

• να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην 
εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης . 

• να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερη, 

• να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 
• να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται). 

 
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από 
τις παραπάνω δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη 
ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισμού 
της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη 
τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της 
πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο. 
 
 
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ενισχύονται έργα επιλέξιμου 
προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000. 
Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης 
δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € ειδικά στην περίπτωση 
που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που 
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα (βλέπε και πίνακα Κεφαλαίου 10, 
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σημείο 1 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού).  
 
 
8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής: 
 
• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.1998/2006 της Επιτροπής -  Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De 
minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. 
Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 100.000 €  

 
• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 
(άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε  ποσοστό 25% της συνολικής 
τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% 
της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές  
επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).  

 
Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα 
καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης 
(επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. 
 
Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των 
μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).  
 
Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού. 
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«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 
 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
Συμμετοχή από  ίδία κεφάλαια 
εξαιρουμένου του τραπεζικού 
δανεισμού (τουλάχιστον)   (1) 
Εν δυνάμει Τραπεζική Συμμετοχή 
(2) 

 
 
 
20% 
 
Το υπολειπόμενο κατά περίπτωση ποσοστό 

Δημόσια Χρηματοδότηση 
Ανάλογα με το είδος των 
δαπανών (De minimis ή Γ.Α.Κ 
800/2008) και το είδος της 
επιχείρησης (μικρή / πολύ  μικρή 
ή μεσαία). Για μια πιο λεπτομερή 
ανάλυση του είδους των 
επιλέξιμων δαπανών και της 
βαρύτητάς τους στο 
υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, 
βλέπε τον σχετικό πίνακα του 
κεφαλαίου 10 του παρόντος 
Οδηγού.  

 25% του προϋπολογισμού για δαπάνες 
νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο του Γ.Α.Κ. 800/2008 
(άρθρο 14)  

 
 45% του προϋπολογισμού για δαπάνες 
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του 
Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρθρα 19,40). 

 
 70% του προϋπολογισμού για δαπάνες 

μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίου 
του κανονισμού De minimis  

 
 
Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού 
δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή 
δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της 
μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.   
 
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω 
αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν 
λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο 
προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των 
όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και 
σε συνάλλαγμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε 
δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, 
είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις 
εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού αλληλόχρεου 
λογαριασμού. Δεν 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. 
 
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και 
δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η 
εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε 
τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε 
μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για 
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της 
δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει 
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υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του 
βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό 
Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του 
προγράμματος. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες τόκων, προμηθειών 
και λοιπών εξόδων. 
 
Τμήματα του ίδιου επενδυτικού σχεδίου δύνανται να υλοποιηθούν 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 Δυτική Ελλάδα).  
Στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Σ. Ελλάδας Ν. 
Αιγαίου, τμήματα του ίδιου επενδυτικού σχεδίου δύνανται να υλοποιηθούν 
σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες, αποκλειστικά και μόνο σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο.  
 
Επισημαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράμματος είναι η 
διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέχρι ένα (1) έτος από την 
απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Το υφιστάμενο προσωπικό υπολογίζεται 
σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης 
των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε 
εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική 
κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011) και από 
τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το 
μήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το 
έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον 
υπολογισμό του προσωπικού. 
 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού.  
 
 
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης 
με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν 
την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη 
παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας. 
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
όπως λεπτομερώς ορίζεται στο Κεφάλαιο 12.5 του παρόντος Οδηγού. 
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10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών - Δαπανών 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύμφωνα: 
 Με τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις 
ήσσονος (De minimis aid) 

 με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2008 (άρθρα 14,19,20) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 87 & 88 της συνθήκης (ΓΑΚ). 
 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται: 
 
α)  για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η 

ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 
 
β) για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
στο πρόγραμμα. 

 
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από 
την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με 
τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS 
1 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση)  συνεργείων, 

χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης 
 

100% 
2 Επενδύσεις σε πάγια: 

 Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων  
 Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ 
 Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων 
 Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για 

αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της 
επιχείρησης)  

100% 

3 Αγορά αγοράς οικοπέδου 10% 
4 Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης 

ενέργειας 
25% και έως 15.000€ 

5 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα 
κλπ. 

10% 

6 Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων 
σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε 
περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους. 

30% 

7 Άϋλες δαπάνες (συνολικά) 
 Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις 
 Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
    -  Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης 

έργου 
         - Εκπόνηση μελετών και ερευνών 
         - Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για 

πρώτη φορά 
         - Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της 

επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού εμπορίου 

         - Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή 
και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
(Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.) 

20% 
 
 
 
Έως €4.000 
 
Έως €6.000 
Έως €8.000 
 
Έως €8.000 
 
 
Έως €6.000 έκαστο 
πρότυπο πιστοποίησης 
 

 
Το άθροισμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

του 50% των συνολικών δαπανών De minimis. 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  
(άρθρα 14, 19,40) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων 
οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή 
αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση. 
Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες 
επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να 
επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα 
κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη 
απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου. 
(άρθρο 19) 
 

 
 

€12.000  

 
 
2 

 
Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 
1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε 
μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την 
έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40)  
 

 
 

30%  
(Ρήτρα ευελιξίας) 

 

 
 
 
 
3 

 
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές 
επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση 
μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ) για 
μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14).  
πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ 
διοικητικής  υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής 
νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ)  
 

25% 

 
Η δαπάνη της κατηγορίας 2 του άρθρου 40 του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα υλοποιηθεί ως 
ρήτρα ευελιξίας και θα παρακολουθείται με διακριτό τρόπο από το 
ΠΣΚΕ.  
 
Για παραδείγματα – σενάρια χρηματοδοτικού σχεδίου βλ. Παράρτημα Ι του 
παρόντος Οδηγού. 
 
Για την αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες είναι 
επιλέξιμες στο πρόγραμμα βλ Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Οδηγού  
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11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο 
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και 
υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr 
Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα 
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η 
υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική 
ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
της Πρότασής του. 
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της 
ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης 
υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς 
τόπους: 

 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr ),  

 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  
 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr/)  
 των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα X). 
 
Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η 
ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής.  
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.  
 
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα μέρη 
υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.  
 
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν 
και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες 
(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με 
τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή 
αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε 
Παράρτημα X του Οδηγού).  
Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά 
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη 
επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ημέρες 
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(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων.  
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές 
ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.  
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και 
πλήρως συμπληρωμένα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα  ΙΙΙ  . 
 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα 
πρέπει: 
 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί 

πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων. 

 Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου 
υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα 
πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο 
κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης 
υποβολής.  
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η 
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου 
(ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας 
ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη 
αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό 
στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα 
αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική 
επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) 
ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
 Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ 
«......................................................................................................» 
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του 
Εντύπου Υποβολής. 
 
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, 
αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 7 
(επτά) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να 
προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης φυσικής παραλαβής των 
φακέλων.  
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής στο πρόγραμμα αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα III του παρόντος Οδηγού.   
 
 
12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

12.1 Έναρξη έργων 
Οι δικαιούχοι των έργων ενημερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης 
ένταξης, στους σχετικούς δικτυακούς τόπους, από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην 
απόφαση ένταξης θα περιλαμβάνεται τεχνικό Παράρτημα με σαφή και  
αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, το 
συνολικό προϋπολογισμό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησής του, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ, τις σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου 
για τον αποτελεσματικό έλεγχο του έργου, τις προϋποθέσεις, όρους και 
περιορισμούς για την χορήγηση της ενίσχυσης, τις κυρώσεις, τους όρους 
τήρησης των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων που αφορούν στο 
έργο και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια. Ως 
ημερομηνία έναρξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης 
λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης στο 
Πρόγραμμα.  
 
12.2 Παρακολούθηση έργου 
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρμόδιο ΕΦΔ 
(ΕΦΕΠΑΕ), για την:  
 παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους 
 ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων της 

απόφασης ένταξης 
 ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τα 

εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμούς. 
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι 
υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία 
προς τον ΕΦΕΠΑΕ και το ΥΠ.Α.Α.Ν. σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή 
αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα 
λήψης στοιχείων που απαιτούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥΔ - ΕΠΑΕ και τις 
λοιπές ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξη του 
δικαιούχου από το Πρόγραμμα. 
Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου: 
 οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο 

που οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους, 



ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Σελίδα 27 από 36 

 

 πιθανή αδυναμία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την 
υλοποίηση του έργου, 

θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ για τη 
λήψη των προβλεπόμενων μέτρων. 
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστέλλει σχετικές οδηγίες υλοποίησης 
του έργου για την αποτελεσματική παρακολούθησή του μετά την υπογραφή 
της απόφασης ένταξης καθώς επίσης και όταν καταστεί αναγκαίο. 
 
Α) Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επιτόπιων 
επαληθεύσεων του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των έργων τους 
από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν 
αιτήματος πιστοποίησης του δικαιούχου.  
Το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών (για τις ενδιάμεσες και την 
τελική δόση) θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο τόσο ηλεκτρονικά όσο και 
σε έντυπη μορφή και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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. 
Κάθε Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ενεργοποιεί τις 
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του 
επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί. 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του 
χωρίς την υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης. 
Β) Επαλήθευση έργων 
Η επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται 
στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης ή και στην έδρα της επιχείρησης από 
έμπειρα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ή εξωτερικούς  συνεργάτες.  
Για την πραγματοποίηση της επαλήθευσης θα πρέπει πρώτα να αποσταλεί το 
αντίστοιχο αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης από τον δικαιούχο ανάλογα 
με την φάση στην οποία βρίσκεται το έργο. Το αίτημα επαλήθευσης - 
πιστοποίησης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες που θα 
αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ στον δικαιούχο μετά/ή με την υπογραφή της 
απόφασης ένταξης. 
Ο ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη 
κατά την ημερομηνία της επαλήθευσης αποστέλλει σχετικό έγγραφο 
ειδοποίησης επαλήθευσης πριν την ακριβή ημερομηνία της επαλήθευσης και 
κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση.   
Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη 
επαλήθευσης και να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς 
και τις ημερομηνίες αποστολής των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά 
την επί τόπου επαλήθευση. 
Μετά το πέρας της  επαλήθευσης και την αποστολή των τυχόν 
εκκρεμοτήτων που θα προκύψουν, αποστέλλεται σχετική επιστολή 
συνοδευόμενη με συγκεντρωτικό πίνακα πιστοποιημένων δαπανών ανά 
κατηγορία δαπάνης. 
Η επαλήθευση  - πιστοποίηση περιλαμβάνει δύο φάσεις: 
 Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (τεχνική πιστοποίηση) 
 Την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (οικονομική 

πιστοποίηση). 
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Τεχνική Πιστοποίηση 
Η τεχνική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη. Η παρουσία 
του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της 
τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση 
προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της επαλήθευσης. 
Λαμβάνονται υπόψη: 
 η απόφαση ένταξης και τις τυχόν  εγκεκριμένες τροποποιήσεις της 

πρότασης 
 το υποβληθέν  αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης 
 ο  Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος και τα λοιπά έντυπα της 

προκήρυξης 
 το σχετικό νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Με τη διαδικασία της  επαλήθευσης εξετάζονται λεπτομερώς οι ενέργειες του 
έργου που υλοποίησε ο δικαιούχος και ελέγχονται τα σχετικά στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου και την 
τήρηση των επιμέρους όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, ελέγχονται το 
σύνολο των παραστατικών για να διαπιστωθεί η ορθή κατανομή των 
δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να 
επιβεβαιωθεί το εύλογο του κόστους. 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 περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας 
υπολείπεται του αρχικού σχεδιασμού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, 
εκτιμάται και σημειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.  
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται με την υποβολή των 
αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες που 
θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα IV του 
παρόντος Οδηγού. 
 
Οικονομική Πιστοποίηση 
Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη και 
περιλαμβάνει. 
 έλεγχο επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών 

δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και 
των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους. 

 έλεγχο των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών, των πρωτότυπων 
λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται με 
ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος. Ελέγχονται 
επίσης και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές 
των πράξεων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του οικονομικού 
αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, 
ημερολόγια κλπ). 

Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το 
δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στην επαλήθευση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δημιουργεί, βάσει της 
προβλεπόμενης διαδικασίας, το απαιτούμενο Έντυπο Επαλήθευσης, εισάγει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και 
πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή με 
τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. 
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Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Ενότητα 12.3. 
 
 
Γ) Παραλαβή έργου 
Το τελικό αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να 
υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
έργου από την απόφαση ένταξης ή μέχρι και την ημερομηνία παράτασης 
(εφόσον έχει δοθεί). Η μη υποβολή του τελικού αιτήματος επαλήθευσης - 
πιστοποίησης ή η εκπρόθεσμη υποβολή του αποτελούν λόγους ανάκλησης 
της απόφασης ένταξης. 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 

 Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται  
 Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του 

έργου. 
 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και 
καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.  
Επιπλέον, δεδομένου ότι  ένας από τους βασικούς όρους του Προγράμματος 
είναι η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέχρι ένα (1) έτος από 
την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διατήρησης 
του προσωπικού σε ΕΜΕ τόσο κατά το μήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο 
και ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα 
χρησιμοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι θεωρημένες 
καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισμό του προσωπικού. 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού.  
 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης από τον 
δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στην επί τόπου 
επαλήθευση - πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο - 
Απόφασης –Ολοκλήρωσης της επένδυσης, εισάγει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν 
συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που 
πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και 
τα συνολικά στοιχεία σχετικά με την παραλαβή του έργου1. Η καταβολή της 
δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ενότητα 12.3. 
Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωμένο και κατά 
συνέπεια να παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονομικό 
αντικείμενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

                                                            

1 Σε αυτή την επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του έργου. 
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Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαμβάνεται η 
ημερομηνία της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης. 
 
 
12.3 Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης 
 
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται 
από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης 
επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.   
 
 
 
Α) Προκαταβολή (δυνητική) 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση 
προκαταβολής, μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο 
δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από 
αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με 
διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον,  μέχρι την παραλαβή του έργου.  
 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη 
συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες. 
 
 
Β) Ενδιάμεσες καταβολές 
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης - 
Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος 
των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του 
Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο 
καταβάλλεται, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση μέχρι ποσοστού 80% 
της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της 
προκαταβολής (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 12.2 Α). 
 
Γ) Αποπληρωμή 
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης του έργου 
από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό 
ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 13.2Γ) 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών του,  η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η 
λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν 
οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.  
 
Επισημάνσεις 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι 
τελικά μικρότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί 
επί του πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, με 
ελάχιστο κόστος τα 30.000,00 σύμφωνα με τον φάκελο υποβολής.   
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Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν έργο κάτω των 
30.000,00. Επίσης είναι δυνατόν να απενταχθούν επιχειρήσεις 
(δικαιούχοι) οι οποίες εντός 18 μηνών αντίστοιχα (ή 24 μηνών εάν έχει 
εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα ολοκλήρωσης.  
Επίσης ορίζεται ότι:  

 Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί 
βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Σχετικά με την εξόφληση 
δαπανών αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.Δ 

 Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του 
έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από 
την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης 
και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των 
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός 
έλεγχος.  

 Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόμενη επιχείρηση 
και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι 
δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης 
επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Για την καταβολή επιχορήγησης (της υπολειπόμενης ή ολόκληρης), 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου με όλες τις επί 
μέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιμες και αναφέρονται στην 
εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της.  

 Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τις επαληθεύσεις ότι δεν τηρούνται οι 
όροι του παρόντος κανονισμού και της εγκριτικής απόφασης, ο 
ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος, εισηγείται στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απένταξη από 
το Πρόγραμμα και την επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του 
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί, 
προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε 
καταβολή. 

 Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού δύναται να 
συνεπάγεται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την 
επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 
Ακολουθούν δηλαδή  οι διαδικασίες απένταξης από το πρόγραμμα και 
η δικαιούχος επιχείρηση επιστρέφει το ποσόν τυχόν καταβληθείσας 
επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό νομίμων τόκων από την 
εκάστοτε καταβολή. 

 
12.4 Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 
προθεσμίας των προβλεπόμενων 18 μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να 
υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση εξάμηνης παράτασης ολοκλήρωσης του 
έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η 
σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει 
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καταβληθεί (εξοφλημένες δαπάνες) το  50% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. 
Περαιτέρω παράταση μέχρι 3 μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(περιπτώσεις ανωτέρας βίας) και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. 
 
12.5 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου  
Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, 
αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την 
αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησής 
του. Επίσης η μεταφορά δαπανών (μεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνολικά εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του 
εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.  
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος 
παράτασης, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στον αρμόδιο ΕΦΔ 
(ΕΦΕΠΑΕ), πριν την ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
του επενδυτικού έργου, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) ο οποίος εισηγείται 
σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και μετά την γνωμοδότηση 
εκδίδεται σχετική τροποποιητική Απόφαση.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με: 
 τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 
 τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας 
προτεινόμενης λύσης 
και γνωμοδοτεί  για την τελική απόρριψη ή τη μερική ή ολική αποδοχή του 
αιτήματος και έκδοση σχετικής απόφασης. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα 
επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις 
ήσσονος σημασίας οι οποίες αναφέρονται σε: 
o Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρακολούθησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης 

o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 μήνες 
o Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης. 
o Αλλαγή εξοπλισμού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, 
εκτυπωτών. 

o Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των δαπανών καθώς και  

o Αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του. 

o Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας 
που δεν υπερβαίνουν το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 15% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής 
αξιολόγησης.  
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Για κάθε άλλο θέμα επιλαμβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν 
εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. 
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, 
δεν δύναται να μεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να 
μειώνεται το κόστος τους με μείωση του φυσικού αντικειμένου. Οι υποδομές 
για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο 
αλλά μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα 
πρέπει να διαπιστωθεί κατά την πιστοποίηση. 
 
12.6 Επιτροπή Παρακολούθησης  
Με απόφαση της ΕΥΔ - ΕΠΑΕ, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης των 
ενταγμένων έργων για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, 
απένταξης και γενικότερα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση 
και παραλαβή των έργων, την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και με την 
παρακολούθηση των έργων και την τήρηση των όρων του παρόντος μετά 
την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 
Ειδικότερα, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή 
ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη ΕΥΔ - ΕΠΑΕ για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης.  
Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ και του 
–ΥΠ.Α.ΑΝ.  
Δεν επιτρέπεται  η  στελέχωση  της Επιτροπής Παρακολούθησης με άτομα 
που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης  των προτάσεων. 
 
 
 
12.7 Απόφαση ολοκλήρωσης έργων  
 
Η Απόφαση Ολοκλήρωσης δημιουργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ και εγκρίνεται - 
εκδίδεται από την ΕΥΔ – ΕΠΑΕ. Περιλαμβάνει την βεβαίωση της 
ολοκλήρωσης της επένδυσης, το τελικό καταβλητέο ποσό κλπ  
 
 
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή 
τους και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
α)  Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής 
β) Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από 
φυσικά φαινόμενα 

γ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ που έχει την 
ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου μετά την παραλαβή και 
αποπληρωμή του έργου. 

δ) Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από 
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άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται 
στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης2, με 
υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) 
μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση 
εξοπλισμού/λογισμικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήματος στον αρμόδιο φορέα με αγορά νέου παρόμοιου 
εξοπλισμού/λογισμικού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 
μηνών από την έγκριση του αιτήματος (με τήρηση όλων των 
παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό 
εξοπλισμό).  

2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό 
διάστημα δεν επιτρέπεται: 

 
α) χωρίς ενημέρωση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής φορέα να μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική 
τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. 
Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες ή 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

β) χωρίς ενημέρωση και έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της 
απόφασης υπαγωγής φορέα να εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της 
ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται με τον όρο της συνέχισης 
της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η 
ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον 
εκμισθωτή. 

 
3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες 
να διατηρήσουν τον ΜΟ των θέσεων εργασίας των ετών 2009/2010 για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου. 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 10% της 
επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε 
επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις 
θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ για την ακριβή 
καταμέτρηση του προσωπικού. 

 
4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από 
την ολοκλήρωση του έργου: 
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην 
περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 

                                                            

2 Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται με Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 με το 
γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγματοποιηθεί 
δειγματοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 
16.1) 
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β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή 
παρακρατείται ή επιστρέφεται μέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ 
της παραγράφου 1 και α’ της παραγράφου 2. 

 
5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόμενου στην 
παράγραφο 1 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της 
ενίσχυσης ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόμενα 
στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης. 

 
6. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, κατά την ολοκλήρωση του έργου 
αλλά και για 3 χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, υποχρεούνται 
να παρέχουν στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα 
ελέγχου για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων 
του προγράμματος. 

 
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας  
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο επενδυτής 
υποχρεούται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να 
τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης του αναμνηστική πινακίδα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και μελέτες που 
διενεργούν δημόσιες αρχές. 
 
 
14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ   
 
14.1 Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων 

 
 Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων μετά 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ - ΕΠΑΕ. 
Ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί επίσης λεπτομερείς φακέλους των έργων για μία 
δεκαετία μετά την ολοκλήρωση των έργων.  

 Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην απόφαση ένταξης / υπαγωγής και στις διατάξεις του 
παρόντος. Συμπληρωματικά των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 57 του 
Κανονισμού 1083/2006, ο δικαιούχος επενδυτής υποχρεούται στη 
διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης, η 
εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σημαντική τροποποίηση: 

α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή 
παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα 
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας 
στοιχείου υποδομής είτε από τη παύση της παραγωγικής 
δραστηριότητας 

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των 
δικαιούχων των ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά με διοικητική επαλήθευση 
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βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει 
διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων.  
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον 
ΕΦΕΠΑΕ, από τη ΕΥΔ - ΕΠΑΕ., ή και άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ - ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα 
διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων 
μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.  
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει 
ενδεικτικά τα εξής: 
 Δημοσιευμένο ισολογισμό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που 

δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμού. 
 Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το 

καθεστώς ενίσχυσης. 
 Το έντυπο Ε7 (και για ένα έτος από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου) και θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
14.2 Επιβολή κυρώσεων 
Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη τήρησης των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από τους όρους απόφασης ένταξης του έργου και του 
παρόντος Οδηγού κυρώσεις, όπως η αναλογική μείωση ή επιστροφή της 
καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.  
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενημερώνεται ο δικαιούχος 
επενδυτής και γίνεται σύσταση με δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής 
κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του επενδυτή 
ο ΕΦΕΠΑΕ ενεργεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με το αντίστοιχο κανονιστικό 
πλαίσιο 


