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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48908/ΕΥΣ 8007 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.8.2009 

κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη για την 
ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – 
Τουρισμού − Εμπορίου− Υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2007 − 2013».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/40/Β/16.1.2009), 

4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000),

5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002), 

6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/8.7.2009),

7. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.2.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό για την Τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύσταση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει,

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου 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,

10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων,

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

12. Την υπ’ αριθμ. 2009/C83/01 ανακοίνωση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
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κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 
της 7.4.2009),

13. Την υπ’ αριθμ. C(2009) 5729/15.7.2009 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το κα−
θεστώς ενίσχυσης ν. 304/2009,

14. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 124/20.5.2003),

15. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις,

16. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 124125/22.12.2008 πράξη απο−
δοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

17. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) 
υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει,

18. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007 
GR6UN5001),

19. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006),

20. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007),

21. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008),

22. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001),

23. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002),

24. Την υπ’ αριθμ. D(08)850ML/mw/7.11.2008 επιστο−
λή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή 
Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυν−
ση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο 
αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την διεθνή οικονομική κρίση,

25. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το 
οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση 
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία, 

26. Την υπ’ αριθμ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού−
λιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφε−
ρειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας 
στην πραγματική οικονομία», η οποία υποβλήθηκε για 
να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, και έχει ως στόχο να δώσει έμφαση στη 

σημασία που έχουν οι επενδύσεις για την πραγματική 
οικονομία, μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να 
προβάλλει μια σειρά μέτρων που προτείνονται για να 
επιταχυνθεί η συμβολή των επενδύσεων της πολιτικής 
για τη συνοχή,

27. Την υπ’ αριθμ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.6.2009 (ΦΕΚ 1299/
Β/1.7.2009) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρή−
σεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007 − 2013 σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 17 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’ )»,

28. Την υπ’ αριθμ. 34704/ΕΥΣ 5269/9.7.2009 (ΦΕΚ 1418/
Β/ 15.7.2009) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη 
μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρη−
ματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου»,

29. Την υπ’ αριθμ. 36318/ΕΥΣ 5868/17.7.2009 (ΦΕΚ 1525/
Β/27.7.2009) υπουργική απόφαση, «Διάθεση πιστώσε−
ων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την 
εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαί−
σιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, 
και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων»,

30. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται 
με την υπ’ αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.8.2009 (ΦΕΚ 1750/Β/ 
24.8.2009) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία τρο−
ποποιείται με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/ 
21.8.2009 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1750/Β/24.8.2009) με θέμα: «Προκήρυξη 
για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – 
Τουρισμού − Εμπορίου− Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Πε−
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2007 − 2013», όπως ακολουθεί:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

1. Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 
1.9.2009 έως και 18.12.2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑ−
ΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον 
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00. 

Οι Ε.Φ.Δ. που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των 
εργασιών της Παρούσας, περιλαμβάνονται στο Παράρ−
τημα ΙΑ. 

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η επενδυτική 
πρόταση δεν παραλαμβάνεται από τον Ε.Φ.Δ..

3. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει 
την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα 
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας 
μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από 
τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός 
των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας 
στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υπο−
καταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς 
υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 
www.ependyseis.gr. 
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4. Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγ−
ματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των 
νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί 
να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης 
σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν 
ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος 
μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας».

Άρθρο 2

Το παράρτημα Η «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙ−
ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» της κοινής 
υπουργικής απόφασης προκήρυξης αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«(I) ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙ−
ΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒOΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Α. Πρoκειμένoυ για Α.Ε
• απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφα−

λαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό 
της αύξησης

• ΦΕΚ δημοσίευσης της αύξησης του μετοχικού κε−
φαλαίου ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώ−
ριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου δημοσιευθεί.

• απόφαση τoυ Δ.Σ για την πιστoπoίηση της κατα−
βoλής της αύξησης του μετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo 
σχετικό ΦΕΚ δημoσίευσής τoυ ή έγκριση της οικείας 
Νομαρχίας για καταχώρηση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι 
την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί.

• Εγγραφές αύξησης και καταβολής μετοχικού κε−
φαλαίου

• Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ 
λόγω καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Β. Πρoκειμένoυ για Ε.Π.Ε
• απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων για αύξηση του εται−

ρικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά 
στον σκοπό της αύξησης.

• ΦΕΚ αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς 
της επένδυσης. Σε περίπτωση που μέχρι την ημερο−
μηνία ελέγχου δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης που έχει 
καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αντίγραφο 
του ΤΑΠΕΤ.

• Παραστατικά ταμειακής καταβολής για την εν’ λόγω 
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

• Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κε−
φαλαίου

Γ. Πρoκειμένoυ για O.Ε και Ε.Ε.
• Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης 

λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά 
ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει 
καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. 

• Παραστατικά ταμειακής καταβολής της αύξησης του 
εταιρικού κεφαλαίου, για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία 
Γ΄ κατηγορίας.

• Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφα−
λαίου για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β΄ 
κατηγορίας.

Δ1. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία 
Γ΄ κατηγορίας) παραστατικά ταμειακής καταβολής αύ−
ξησης κεφαλαίου επιχ/σης ( ίδιο κεφάλαιο)

• Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/
σης

Δ2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία 
Β΄ κατηγορίας) 

• Σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και 
στο Μητρώο Παγίων 

Ε. Φορολογηθέντα Αποθεματικά (για τις εταιρίες που 
τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας)

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπο−
νται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της 
ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμό−
διου οργάνου της εταιρείας με την οποία αποφασίσθηκε 
η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί 
μία τριετία (3ετία) από την ολοκλήρωσή της.

Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού 
του λογαριασμού Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των 
σχετικών χρήσεων.

(II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗ−
ΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

• Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας 
της εταιρείας περί: α) μη αίτησης σε πτώχευση και β) 
περί μη πτώχευσης και γ) μη θέσης αυτής σε εκκαθά−
ριση ή λύση.

• Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη περαι−
τέρω τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας 
( σε σχέση με τα προσκομισθέντα κατά την υποβολή 
της πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά ).

• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχω−
ρηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας 
προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του αρμόδιου 
οργάνου της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης για τον 
ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δημόσιας 
επιχορήγησης ή (εφόσον η δημόσια επιχορήγηση έχει 
εκχωρηθεί) σύμβαση εκχώρησης και εξουσιοδότηση του 
πιστωτικού ιδρύματος για την είσπραξη της δημόσιας 
επιχορήγησης.

• Φορολογική ενημερότητα εις διπλούν.
• Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής, εις διπλούν 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 48746/ΕΥΣ 7968 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 

(ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μι−
κρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Κ.Π.Σ. 2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110/τ.Α/17.5.2002).
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2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7 
(ΦΕΚ 251/τ.Α/14.11.2000).

3. To ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007 

4. Το π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/40/Β/16.1.2009). 

6. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.7.2000).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 
όπως ισχύει.

8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύ−
σεων.

9. Τον υπ’ αριθμ. 70/2001 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτρο−
πής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
τον τροποποιητικό Κανονισμό του (ΕΚ) 364/2004, όπως 
ισχύει.

10. Τον υπ’ αριθμ. 1998/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επι−
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρ−
μογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενι−
σχύσεις ήσσονος σημασίας.

11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007 
GR6UN5001).

12. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση για την Τροποποίηση (αναδι−
άρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων όπως ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ. 15765/ΕΥΣ2058/5.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για διάθεση πι−
στώσεων από το Π.Δ.Ε, για την εφαρμογή των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των δεκατριών (13) 
Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000 − 2006 και των των Προγραμ−
μάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ «INTERREG ΙΙΙ A 
− PHARE CBC Ελλάδα − Βουλγαρία 2000 − 2006», «Πρό−
γραμμα Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτ−
νίασης Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», «Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα 
− Κύπρος 2000−2006» και τον ορισμό των ποσών, ποσο−
στών και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 552/Β/18.4.2007), 
όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β/28.4.2005) «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−

2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 26774/
ΕΥΣ3675/19.6.2007 (ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για 
τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Κ.Π.Σ. 2000 − 2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)», 

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται 
με την υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 (ΦΕΚ 1002/Β/ 
20.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροπο−
ποιείται με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 
(ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυ−
νητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές 
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 
2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg 
III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 
Α’ )», όπως ακολουθεί:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
«Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου υποβάλλονται εγγράφως άπαξ από τους 
δικαιούχους της ενίσχυσης και γίνονται δεκτά υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού 
αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση 
δύναται να υποβληθεί εγγράφως από τους δικαιούχους 
της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά 
ουσιώδες μεταβολές στο εγκεκριμένο φυσικό αντικεί−
μενο. Ως επουσιώδεις αλλαγές θεωρούνται, ενδεικτικά, 
η αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής, η αλλαγή προμη−
θευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτη−
ριστικών τους, ή οι εσωτερικές μεταφορές κονδυλίων 
μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
ενέργειας, κ.λπ.

2. Δύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιή−
σεις σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγο−
ριών ενεργειών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης (π.χ 
συνέπεια στις συναλλαγές, δημιουργούμενες θέσεις 
απασχόλησης)

β) δεν επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η 
οποία έχει προβλεφθεί στη σύμβαση του επενδυτή με 
τον Τελικό Δικαιούχο,

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται 
κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις α) ή β), η πρόταση 
επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο και μόνο 
(χωρίς επαναξιολόγηση από τη Διατραπεζική Επιτρο−
πή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ 
1, εδ i της υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ3047/20.4.2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει και επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρη−
ματοδότησης. 
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3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκε−
κριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετα−
ξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν γίνονται 
αποδεκτές.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ένα αίτημα τρο−
ποποίησης να γίνεται δεκτό, θα πρέπει να διασφαλί−
ζεται ότι: 

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της

β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του προγράμματος 

γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού 

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται, σύμφωνα με 
τυποποιημένο έγγραφο, από το δικαιούχο της ενίσχυ−
σης προς τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδευόμενο από σχε−
τικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα 
αιτιολογούν το κόστος των νέων παρεμβάσεων.

Ο Τελικός Δικαιούχος εξετάζει το αίτημα στην ουσία 
του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή 
απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή και παραλαβή του. Η απόφαση για την 
τροποποίηση ή μη της σύμβασης, κοινοποιείται από τον 
Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος αποδε−
χτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, καλεί 
τον επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για 
την υπογραφή των τροποποιήσεων της σύμβασης και 
κοινοποιεί τις τροποποιημένες συμβάσεις στην εκάστο−
τε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη 
μη αποδοχή του αιτήματός του.

4. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επένδυσης για διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες γί−
νεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αίτημα υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης 
στον Τελικό Δικαιούχο, εντός της προθεσμίας ολοκλή−
ρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμό της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, η πιθανή έγκριση του 
αιτήματος κοινοποιείται προς ενημέρωση από τον Τε−
λικό Δικαιούχο στην εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης. 

5. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης χορηγείται σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέ−
ρησης των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας 
βίας και για όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν 
διαρκούν. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συμπερι−
λαμβάνονται μόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων. Καθένας των συμ−
βαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το μέτρο 
και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περι−
στατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχετικό 
αίτημα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από τον 
δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο άμε−
σα. Το αίτημα παράτασης εγκρίνεται με απόφαση του 
Τελικού Δικαιούχου. Το κάθε αίτημα παράτασης γίνεται 
αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι η καταληκτική ημερο−
μηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής της επένδυσης 
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν αυτοδίκαιης παράτα−
σης δεν υπερβαίνει: 

α) για τα Π.Κ.Π. Interreg IIΙ, την 30η Απριλίου 2009, 
β) για όλα τα Π.Ε.Π., για συμβάσεις που υπογράφονται 

μέχρι τις 30.6.2008, την 31η Δεκεμβρίου 2009,
γ) για όλα τα Π.Ε.Π., για συμβάσεις που υπογράφονται 

μετά την 1.7.2008, την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη της σύμβασης 

κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο 
της ενίσχυσης και προς ενημέρωση στην εκάστοτε αρ−
μόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

6. Η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετο−
χών ή εταιρικών μεριδίων δικαιούχου της ενίσχυσης για 
ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49%, σε σχέση με την 
μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ 
του Φορέα της επένδυσης και του Τελικού Δικαιούχου 
είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης ενημερώνει υποχρεωτικά την 
τράπεζα, πριν προβεί σε αυτές, προκειμένου ο Τελικός 
Δικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι τα κρι−
τήρια του εδαφίου (iv) της παραγράφου α του άρθρου 3 
της παρούσας συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα:

Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλή−
ρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαί−
ωσης ολοκλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της 
επένδυσης υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστημα της 
τράπεζας που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση, η 
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές 
ή τα εταιρικά μερίδια, 

β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση 
των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,

γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της 
σχετικής δικαιοπραξίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να 
προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής 
πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 «επιχειρηματική 
ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού 
τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης» του άρθρου 11, και να 
ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ΄ της παρούσας. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας 
από την πλευρά του φορέα της επένδυσης αναφορικά 
με την εκ των προτέρων ενημέρωση, η τράπεζα λαμβά−
νει απόφαση για επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας 
δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό 10%.

Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρω−
σης δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων 
λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή 
ενημερώνεται το αρμόδιο υποκατάστημα και ελέγχε−
ται η διατήρηση της ιδιότητας μίας επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ΄ της παρούσας, αφού πραγματοποιηθεί 
η μεταβίβαση. 

Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν 
πρόκειται για επιχειρήσεις – Φορείς της Επένδυσης – 
που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από 
της εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστημα 
είναι εισηγμένες.

Στην περίπτωση δε, που η αλλαγή της μετοχικής ή 
εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων 
μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του Φορέα 
της Επένδυσης καθιστά την ενισχυόμενη Μικρή ή Πολύ 
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Μικρή Επιχείρηση μη επιλέξιμη ή μη θετικά αξιολογη−
μένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α) 
του άρθρου 3 της παρούσας, τότε με απόφαση του 
Τελικού Δικαιούχου, ορίζεται η επιστροφή του συνόλου 
της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 49032/ΕΥΣ 8029 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 

(ΦΕΚ 1791/Β/27.8.2009) υπουργική απόφασης «Προ−
κήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματι−
ών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005)

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/40/Β/16.1.2009)

4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000)

5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002). 

6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/8.7.2009)

7. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.2.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση για την Τροποποίηση (αναδι−
άρθρωση της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα−
σίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L379/5 της 28.12.2006) 

13. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 124 της 20.5.2003) 

14. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 124125/22.12.2008 πράξη αποδοχής 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

16. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) 
Υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει

17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007 
GR6UN5001)

18. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006)

19. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική 
Ελλάδα − Πελοπόννησος − Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007)

20. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)

21. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. 
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001)

22. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη 
και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)

23. Την υπ’ αριθμ. D(08)850ML/mw/7.11.2008 επιστο−
λή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή 
Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυν−
ση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο 
αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την διεθνή οικονομική κρίση

24. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το 
οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση 
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία

25. Την υπ’ αριθμ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26351

νωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην 
πραγματική οικονομία» 

26. Την υπ’ αριθμ. 39449/ΕΥΣ6448/7.8.2009 υπουργική 
απόφαση διάθεσης πιστώσεων

27. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επεν−
δύσεων, άλλη από αυτής που προκαλείται με την υπ’ 
αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27.8.2009) 
υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιείται με την πα−
ρούσα, αποφασίζουμε:

Την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 
(ΦΕΚ 1791/Β/27.8.2009) υπουργική απόφαση «Προκήρυξη 
για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαί−
σιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2007 − 2013», όπως ακολουθεί: 

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
«Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των 

εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκό−
μενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύ−
στημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

1. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρό−
τασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, 
σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια 
ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που 

αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η 
υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην 
της ηλεκτρονικής.

2. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο 
Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 1.9.2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλε−
κτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 30.11.2009.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση 
δεν αξιολογείται.

4. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβά−
λει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά 
σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και 
μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της 
χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της 
πρότασης. 

5. Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή 
του:

• Ε.Φ.Δ. και 
• Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υπο−

καταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την 
εκτέλεση του έργου του. 

• Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροπο−
ποιηθεί.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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