
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

         Αγπίνιο,  17 Δεκεμβπίος  2015 

 

Σποποποίηζη Οδηγού ηος Ππογπάμμαηορ 

«Ενίζσςζη Μικπομεζαίων Επισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ 

Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Εμποπίος – Τπηπεζιών» 

 

Τν Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο ελεκεξώλεη ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίωλ Επηρεηξήζεωλ Μεηαπνίεζεο, Τνπξηζκνύ, 

Εκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ» όηη ζηηο 15-12-2015 κε βάζε ηε Απόθαζε Α.Π.: 

6761/1566/A2/ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού, ηξνπνπνηήζεθε ν 

Οδεγόο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Οδεγνύ αθνξά ηα εμήο:  

 Κεθάιαην 14 ηνπ Οδεγνύ: παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ Αηηήκαηνο 

Επαιήζεπζεο – Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξωζεο κέρξη ηηο 31.3.2016 έλαληη ηεο αξρηθώο 

νξηδόκελεο πξνζεζκίαο ηωλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ηππηθή 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ, ιόγω ηωλ ηδηαίηεξωλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη 

ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ.  Σπγθεθξηκέλα «Απεληάζζνληαη νη 

επηρεηξήζεηο (δηθαηνύρνη) νη νπνίεο δελ ππέβαιαλ Αίηεκα Επαιήζεπζεο – 

Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξωζεο έωο ηελ 31/03/2016, εθόζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

εθηακίεπζε επηρνξήγεζεο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε πινπνίεζε ηωλ ρξεκαηνδνηνύκελωλ 

επελδύζεωλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί κέρξη ηελ 31.12.2015.».  

 Επίζεο, ζην Κεθάιαην 16.1 «Τξνπνπνηήζεηο Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ» 

γηα δηαρεηξηζηηθνύο θαη ηερληθνύο ιόγνπο, απμάλεηαη ν αξηζκόο ηξνπνπνηήζεωλ από 

δύν πνπ αξρηθά είραλ πξνβιεθζεί ζε ηξεηο θαη παξάιιεια ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 29/2/2016 αληί ηνπ πξνβιεπόκελνπ «πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ έξγνπ».  Σπγθεθξηκέλα, «Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

(ΦΟΑ) ηεο επέλδπζεο. Είλαη δπλαηέο έωρ ηπειρ (3) ηποποποιήζειρ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θαη θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο (εμαηξνύληαη από ηνλ πνζνηηθό πεξηνξηζκό 



ηξνπνπνηήζεηο όπωο νη παξαηάζεηο, αιιαγέο επωλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο ζύλζεζεο 

θηι) θαη εθόζνλ κε ηελ αηηνύκελε δηακόξθωζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηώλνληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξόγξακκα.» «Τν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θπζηθνύ 

θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ ΕΦΕΠΑΕ (αξκόδην εηαίξν) 

μέσπι ηην 29/2/2016, κε ηελ εθάζηνηε ηππνπνηεκέλε από ηνλ ΕΦΕΠΑΕ θόξκα θαη 

ζπλνδεπόκελν από όια ηα θαηά πεξίπηωζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξνζθνξέο 

πξνκεζεπηώλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ). Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο 

απηήο, ήηνη ηεο 29/2/2016, θακία ηξνπνπνίεζε Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

δε γίλεηαη απνδεθηή θαη δαπάλεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αίηεκα Επαιήζεπζεο– 

Πηζηνπνίεζεο Οινθιήξωζεο ρωξίο λα είλαη εγθεθξηκέλεο, δελ κπνξνύλ λα 

πηζηνπνηεζνύλ.» 

 Επίζεο, ν Οδεγόο ηξνπνπνηήζεθε ζην Κεθάιαην ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ δίλνληαο 

επηπιένλ ηξόπνπο εμόθιεζεο, λόκηκνπο θαη ζπλεζέζηεξνπο ιόγω εηδηθώλ ζπλζεθώλ. 

  

Αλαιπηηθά ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οδεγνύ βξίζθεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηηρ ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ 

http://www.antagonistikotita.gr, ηος ΕΠΑ www.espa.gr , ηος ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr  , 

ζηελ ηζηνζειίδα ηηρ Διασειπιζηικήρ www.diaxeiristiki.gr  θαζώο και ηος Επιμεληηηπίος 

Αιηωλοακαπνανίαρ www.etakcci.gr.   

Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο ζην ηει. 2641074500. 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 
 
 
 
 
 
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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