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ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Αθήνα,30/06/2009    
Αριθµ. Πρωτ. 32842ΕΥΣ 
5239 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
A Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007-2013 σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 

267 Α' ).  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 "∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 " (ΦΕΚ 267 /Α/3-12-2007) όπως 

ισχύει. 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α/22.4.2005). 

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µε αρ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των 

Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009).    

4. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 

165/Α/14.07.2000). 

5. Το Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 
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57/Α/21.03.2002). 

6. Το Π∆ 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 2/A/08-01-2009) 

7. Τον Κανονισµό (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 την κατάργηση του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» όπως ισχύει 

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 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 

9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων 

10. 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 

Κοινοτήτων σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα 

11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 

σχετικά µε την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την 

κοινή αγορά κατ΄ εφαρµογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός 

απαλλαγής κατά κατηγορία) 

12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις 

ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 

13. Την µε αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό κοινοτικό 

πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης 

14. Την µε αριθµό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την 

έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 

CCI2007GR6UN5001) 
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15. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Συστήµατος, όπως εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

16. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση 

Σ.∆.Ε. (ΥΠΑΣΥ∆), όπως ισχύει 

17. Την µε αριθµό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006) 

18.  Την µε αριθµό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ΠΕΠ ∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 

2007GR161PO007) 

19. Την µε αριθµό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008) 

20. Την µε αριθµό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 

2007GR16UPO001) 

21. Την µε αριθµό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) 

22. Την µε αριθµό C(2008)1129/28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2007-2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 059) 

23.  Την µε αριθµό C(2008)1132/28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – 

Ιταλία 2007-2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 060) 

24.  Την µε αριθµό C(2008)1131/28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (CCI: 2007 CB 163 PO 058) 

25.  Την µε αριθµό C(2008)4708/5-9-2008  Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007-

2013» (CCI: 2007 CB 16I PO 010) 

26.  Την µε αριθµό C(2008)4717/5-9-2008  Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα – Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (CCI: 2007 CB 16I PO 

009) 

27. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 3850/ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 

333/Β/29.02.08) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης 
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της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων όπως ισχύει 

28. Την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για ∆ιάθεση 

πιστώσεων από το Π.∆.Ε. για την εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

29. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
Τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007-2013, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 

Α'), όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1 

Κατηγορίες ενισχύσεων - Προϋποθέσεις συµµετοχής  

των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων  

 

1. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν την ενίσχυση επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες που καθορίζονται κάθε φορά στη 

σχετική Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α'). Στην εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ποσά, ποσοστά και είδη των ενισχύσεων καθώς 

και η κατανοµή τους ανά προκηρυσσόµενη δράση.     

 
2. Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι 

επιλέξιµες δαπάνες, το περιεχόµενο του φακέλου υποβολής πρότασης, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα όρια του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, το 
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ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τρόπος αξιολόγησης, 

και κάθε σχετικό θέµα, εξειδικεύονται στην εκάστοτε ΚΥΑ Προκήρυξης.  

3. Ο καθορισµός των ως άνω γενικών κριτηρίων γίνεται εντός των πλαισίων που 

ορίζουν οι Κανονισµοί της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 2 

Εµπλεκόµενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων 

1. Ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 

3614/07 ορίζονται οι φορείς οι οποίοι θα προκύψουν ύστερα από διαγωνιστική 

διαδικασία έπειτα από πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι υποχρεώσεις 

των ΕΦ∆ εξειδικεύονται, εκτός από την ως άνω πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και στο τεύχος τεχνικής προσφοράς, στο αρθρ. 4 Ν.3614/2007, 

στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 124125/ 

22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) 

Υπουργική Απόφαση Σ.∆.Ε. (ΥΠΑΣΥ∆).  

     Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης θα παρέχει κυρίως τις κάτωθι υπηρεσίες:  

i. ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και υποστήριξή τους 

στη διαδικασία υποβολής των προτάσεών τους, καθώς και παραλαβή και 

έλεγχο πληρότητας των προτάσεων αυτών 

ii. αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων των 

ενισχύσεων 

iii. σύναψη σύµβασης µε τους δικαιούχους των ενισχύσεων  

iv. επεξεργασία των αιτηµάτων τροποποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

v. παρακολούθηση, έλεγχο και πιστοποίηση (επιτόπια επαλήθευση) επενδύσεων 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων και των επιλέξιµων δαπανών τους 

vi. καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους επενδυτές 

vii. υλοποίηση των δράσεων µέσω ενός κοινού συστήµατος εντύπων και οδηγιών 

και µε την χρήση κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, τα οποία θα τους 

παρασχεθούν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

viii. ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών 

ix. υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας σε Εθνικό ή τοπικό Επίπεδο 
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x. τη δηµιουργία, τήρηση και φύλαξη σχετικού φυσικού αρχείου του συνόλου 

των επενδυτικών προτάσεων 

xi. την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΕΣΠΑ 

(ΟΠΣ). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται ∆οµή 

Υποστήριξης των ΕΦ∆ (∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης) αποτελούµενη  από 

εκπροσώπους των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, ύστερα από πρότασή τους, 

και, δυνητικά, εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΟ. Έργο της Επιτροπής είναι η 

επιβεβαίωση της  αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης, η οποία έγινε από όλους τους Ε.Φ.∆., και ο καθορισµός των 

δικαιούχων των ενισχύσεων, σύµφωνα και µε τον διατιθέµενο προϋπολογισµό ανά 

δράση/θεµατική ενότητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 2β της 

παρούσας. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται και οι λεπτοµέρειες συγκρότησης και 

λειτουργίας της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης.  

                      

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 3  

∆ιαδικασία προκηρύξεων και ενηµέρωσης των δικαιούχων των ενισχύσεων  

 

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυξη) που απευθύνεται στους 

δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων εγκρίνεται µε Κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και των καθ’ ύλην αρµοδίων Υπουργών και 

περιλαµβάνει, ιδίως, τις θεµατικές ενότητες που ενισχύονται, τον ορισµό των 

δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, τον διατιθέµενο προϋπολογισµό ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, τα όρια του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, την 

προθεσµία ισχύος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής των 

επενδυτικών προτάσεων, τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα 
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δικαιολογητικά, τους όρους υποβολής των επενδυτικών προτάσεων των 

δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης 

των επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και τον 

τρόπο εφαρµογής τους, τις προθεσµίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών προτάσεων 

και κάθε αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια. Στην προκήρυξη επισυνάπτονται και τα 

προς συµπλήρωση από τους ενδιαφερόµενους δυνητικούς δικαιούχους των 

ενισχύσεων (υποψήφιους επενδυτές) έντυπα. Περίληψη της προκήρυξης αυτής 

δηµοσιεύεται από το εκάστοτε αρµόδιο Υπουργείο τουλάχιστον σε δύο (2) 

κυριακάτικες εφηµερίδες, δύο (2) ηµερήσιες πολιτικές, δύο (2) οικονοµικές 

εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και εφόσον υπάρχει µέρος της πρόσκλησης 

που αφορά συγκεκριµένη Περιφέρεια δηµοσιεύεται επίσης τουλάχιστον σε δύο (2) 

εφηµερίδες τοπικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη αναφορά στο κείµενο της περίληψης 

της πρόσκλησης θα γίνεται και σε σχετική ιστοσελίδα ενηµέρωσης. 

 

2. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία  ενηµέρωσης των δικαιούχων των ενισχύσεων,  

έκαστος ΕΦ∆ προβαίνει στις εξής ενέργειες :  

i. ∆ιαθέτει και αναπαράγει το ενηµερωτικό υλικό καθώς και το υλικό που 

συµπληρώνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων, σύµφωνα µε τους 

κανόνες δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ, και το οποίο παρέχεται από το ΥΠΟΙΟ. 

Επίσης διαθέτει το υλικό που προορίζεται για την προβολή-προώθηση των 

δράσεων των κρατικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις, που παρέχεται από το 

ΥΠΟΙΟ. 

ii. Προβάλλει µέσω των κατά τόπο υποκαταστηµάτων του, µε όποιες ενέργειες 

κρίνει ως κατάλληλες, το περιεχόµενο των δράσεων των κρατικών ενισχύσεων 

για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και ιδίως 

τοποθετεί το αναπαραχθέν υλικό σε εµφανή σηµεία στα υποκαταστήµατά του.  

iii. ∆ιαθέτει το ενηµερωτικό και προς συµπλήρωση υλικό στους δυνητικούς 

δικαιούχους των ενισχύσεων, µέσω των υποκαταστηµάτων του,  µετά την 

δηµοσίευση της προκήρυξης των δράσεων των επιχειρήσεις.  

iv. Παρέχει απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ερωτηµάτων των δυνητικών 

δικαιούχων των ενισχύσεων µέσω όλων των υποκαταστηµάτων του κατά τη 

φάση συµπλήρωσης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων των 

ενισχύσεων. Υποστηρίζει τους δυνητικούς δικαιούχους για την ορθή 

συµπλήρωση των αιτήσεών τους. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ενηµέρωση των 
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δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και µέσω άλλων τρόπων 

πληροφόρησης, όπως τηλεφωνική γραµµή, γραφείο υποστήριξης, ενηµερωτική 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, κλπ.  

 

Άρθρο 4 

Περιεχόµενο και διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων των 

δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων 

 

1. Κάθε πρόταση δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης υποβάλλεται µε το έντυπο 

υποβολής της πρότασης, το οποίο αποτελεί παράρτηµα της εκάστοτε ΚΥΑ 

προκήρυξης των δράσεων για επιχειρήσεις  και ενδεικτικά περιλαµβάνει:  

(α) Την αίτηση,  

(β) Το συµπληρωµένο έντυπο της πρότασης που αφορά τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής καθώς και την περιγραφή της επενδυτικής πρότασης,  

(γ) Τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής, 

(δ) Κατάσταση υποβαλλοµένων δικαιολογητικών και λοιπά έντυπα  

 

2.  Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν τις προτάσεις τους 

ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 

παρακολούθησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων που περιγράφεται στο άρθρο 

11 της παρούσας. Επιπλέον υποβάλλουν υποχρεωτικά σε φυσική µορφή την 

αίτηση, το έντυπο υποβολής πρότασης και όλα τα τυπικά δικαιολογητικά στα κατά 

τόπους αρµόδια υποκαταστήµατα του Ε.Φ.∆. της επιλογής τους. Ο ακριβής τρόπος 

υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσδιορίζονται αναλυτικά 

στην εκάστοτε ΚΥΑ Προκήρυξης.  

Άρθρο 5 

                     ∆ιαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων                    

                           των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων 

  

1. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων των 

δικαιούχων των ενισχύσεων, κάθε Ε.Φ.∆. µετά την παραλαβή των επενδυτικών 

προτάσεων που υποβλήθηκαν σε αυτόν, προβαίνει στις εξής ενέργειες:  
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i. Αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων των 

ενισχύσεων, µε βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης, όπως αυτά 

ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ προκήρυξης δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ, βάσει 

τυποποιηµένου εντύπου αξιολόγησης που τους παρέχεται από την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό συµπληρώνει για κάθε επενδυτική πρόταση δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης "δελτίο αξιολόγησης" που περιλαµβάνει τα 

συµπεράσµατα του σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης. Το έντυπο αυτό φέρει 

τις υπογραφές του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του Ε.Φ.∆. και του 

υπεύθυνου αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης.  

ii. Βάσει του ως άνω δελτίου αξιολόγησης, ο κάθε Ε.Φ.∆., υποβάλλει στην 

∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 2 της παρούσας, κατάσταση 

που περιλαµβάνει όλες τις επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν, µε 

φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, κατάσταση µε τις µη παραδεκτές προτάσεις, 

καθώς και σύντοµα τυποποιηµένα εισηγητικά σηµειώµατα επί των προτάσεων 

ανά θεµατική ενότητα σύµφωνα µε την σχετική κάθε φορά προκήρυξη προς 

τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων.  

iii. Τα εισηγητικά σηµειώµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν ενδεικτικά, για κάθε 

πρόταση, τον δικαιούχο της ενίσχυσης, τη µετοχική /εταιρική σύνθεση αυτού 

(εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί µε εταιρική µορφή), την 

περιγραφή του αντικειµένου της επένδυσης, τον επιχορηγούµενο 

προϋπολογισµό, την ανάλυσή του σύµφωνα µε τις κατηγορίες των επιλέξιµων 

δαπανών, τον τρόπο και τις πηγές χρηµατοδότησής του περιλαµβανοµένης και 

της ίδιας συµµετοχής του δικαιούχου της ενίσχυσης, την προθεσµία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης  και την αναλυτική βαθµολογία της επένδυσης µε 

την σχετική τεκµηρίωση.  

iv. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από τους Ε.Φ.∆. 

γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των επενδυτικών  προτάσεων,  εκτός εάν 

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε ΚΥΑ προκήρυξης. Η υποβολή των ανωτέρω 

καταστάσεων των επενδυτικών προτάσεων και των εισηγητικών σηµειωµάτων 

στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται 

εντός 5 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από τους Ε.Φ.∆..  
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2.  Στη συνέχεια η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 2 της παρούσας 

βάσει των προαναφεροµένων καταστάσεων και των εισηγητικών σηµειωµάτων των 

Ε.Φ.∆. προβαίνει: 

α) στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ανά θεµατική 

ενότητα που έγινε από όλους τους Ε.Φ.∆. σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή διατηρεί αµφιβολίες για την 

αξιολόγηση κάποιας επενδυτικής πρότασης, δύναται να λάβει γνώση του 

συνολικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης και να προχωρήσει η ίδια σε εκ 

νέου αξιολόγηση και βαθµολόγηση αυτής, σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

προβλέπονται στην εκάστοτε ΚΥΑ προκήρυξης. 

β)  στη σύνθεση τριών ενιαίων καταστάσεων αναφορικά µε τις επενδυτικές προτάσεις. 

Συγκεκριµένα ι) στη σύνθεση µίας ενιαίας κατάστασης των θετικά αξιολογηµένων 

επενδυτικών προτάσεων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, ανά 

προκηρυσσόµενη δράση/θεµατική ενότητα, όπως οι όροι αυτής εξειδικεύονται 

στην εκάστοτε προκήρυξη κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος, λαµβάνοντας 

υπόψη τον διατιθέµενο προϋπολογισµό της δηµόσιας επιχορήγησης αυτής, ιι) στη 

σύνθεση µίας ενιαίας κατάστασης αρνητικά αξιολογηµένων επενδυτικών 

προτάσεων ιιι) στη σύνθεση µίας ενιαίας κατάστασης µη παραδεκτών επενδυτικών 

προτάσεων και ιv) στη σύνταξη σχετικού πρακτικού επί των επενδυτικών 

προτάσεων ανά θεµατική ενότητα, αναπόσπαστο µέρος του οποίου αποτελούν οι 

ανωτέρω καταστάσεις.  

γ) στον καθορισµό των επιχειρήσεων που προτείνονται να χρηµατοδοτηθούν ανά 

θεµατική ενότητα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία, λαµβάνοντας 

υπόψη τον διαθέσιµο  προϋπολογισµό κάθε θεµατικής ενότητας. Σε κάθε 

περίπτωση υπάρχει εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση για κάθε επενδυτική πρόταση 

που δεν ενισχύεται από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

δ) Γνωστοποιεί, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των 

καταστάσεων και των εισηγητικών του σηµείου (1 ιι), το σχετικό πρακτικό στον 

Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ και το κοινοποιεί στην 

ΕΥΣ. 

ε) Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ δύναται να εισηγηθεί 

στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών την τροποποίηση της Υπουργικής 

Απόφασης του άρθρου 1 παρ.1 της παρούσας για αύξηση του προϋπολογισµού της 

προκηρυσσόµενης σε εύλογη προθεσµία µετά την παραλαβή του ως άνω 

πρακτικού και να ενηµερώσει ανάλογα την ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης. 



 11 

Μετά την τροποποίηση της ΥΑ διάθεσης πιστώσεων, µε βάση τους αυξηµένους 

προϋπολογισµούς η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης προχωράει σε 

τροποποίηση του σχετικού πρακτικού και της κατάστασης των προτάσεων που 

δύναται να λάβουν ενίσχυση.  

στ) Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλει στην ΕΥΣ του ΥΠΟΙΟ το 

τροποποιηµένο τελικό πρακτικό και στον κάθε ΕΦ∆ το σχετικό απόσπασµα του 

τροποποιηµένου τελικού πρακτικού  που τον αφορά. Το εν λόγω πρακτικό 

αποτελεί το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων των 

δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και δεσµεύει τους Ε.Φ.∆. ως προς την 

ταυτότητα των επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται και τους όρους της 

επιχορήγησης των επενδύσεων τους. Το τελικό αυτό πρακτικό κοινοποιείται και 

στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών προκειµένου να ενηµερώσουν µε 

επιστολές τους δικαιούχους της ενίσχυσης  για τη χρηµατοδότηση της επένδυσής 

τους από το εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητάς τους. 

ζ) Η ΕΥΣ κοινοποιεί τα αποσπάσµατα του πρακτικού ανά Ε.Φ.∆. στην Επιτροπή 

Ενστάσεων, για να καθίσταται δυνατή η επικαιροποίησή τους εφόσον υποβληθούν 

και γίνουν δεκτές ενστάσεις σχετικά µε τις χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις 

σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6 της παρούσας.  

3. Εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού πρακτικού από τη 

∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης, οι Ε.Φ.∆. ενηµερώνουν µε συστηµένη επί 

αποδείξει επιστολή τους  υποψήφιους δικαιούχους των ενισχύσεων είτε για την µη 

χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους προτάσεων µε πλήρη τεκµηρίωση είτε για την 

χρηµατοδότηση αυτών οπότε και τους αποστέλλουν ταυτόχρονα τα σχετικά σχέδια 

συµβάσεων και τους καλούν να τις υπογράψουν εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 

από την παραλαβή του σχετικού υλικού. Σε διαφορετική περίπτωση ο  δικαιούχος της 

ενίσχυσης χάνει το δικαίωµα να υπογράψει σύµβαση µε τον Ε.Φ.∆., εκτός εάν υπάρχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας, για τους οποίους οφείλει να ενηµερώσει τον Ε.Φ.∆. εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας και ο Ε.Φ.∆. να τους κάνει αποδεκτούς. Στην έννοια της 

ανωτέρας βίας συµπεριλαµβάνονται µόνο περιστατικά τα οποία σαφώς και 

αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του δικαιούχου της 

ενίσχυσης. 

 

 

 

Formatted: Greek

Formatted: Greek
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Άρθρο 6 

    Όργανα και ∆ιαδικασία Υποβολής Ενστάσεων εκ µέρους των επενδυτών 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού  Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται 

Επιτροπή Ενστάσεων  αποτελούµενη  από εκπροσώπους των Ενδιάµεσων 

Φορέων ∆ιαχείρισης, ύστερα από πρότασή τους, εκπροσώπους της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΥΠΟΙΟ, καθώς και, δυνητικά, από εκπροσώπους  συλλογικών φορέων  των 

δικαιούχων των ενισχύσεων.  

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά κάθε µήνα, ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου της εφόσον της έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Τα 

µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά της 

∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης  της παρ. 2 του άρθρου 2 της 

παρούσας και επιπλέον δεν µπορούν να έχουν συµµετάσχει στην αξιολόγηση 

των επενδυτικών σχεδίων που εξετάζονται. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ή 

διαφωνίας των µελών υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου αυτής.  

3. Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται στους 

Ε.Φ.∆. οι οποίοι τις διαβιβάζουν στην Επιτροπή Ενστάσεων εντός δύο (2) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής ενστάσεων, προς 

εξέταση της ουσίας αυτών.   

4. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψήφιους  δικαιούχους µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα της 

κοινοποίησης του αποτελέσµατος της αξιολόγησης της κάθε επενδυτικής 

πρότασης από τον Ε.Φ.∆..  Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων λαµβάνονται  από 

την Επιτροπή µέσα σε προθεσµία εξήντα (90) ηµερών, από την καταληκτική 

ηµεροµηνία εντός της οποίας µπορεί να υποβληθεί ένσταση από υποψήφιο 

επενδυτή. 

5. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων των δυνητικών 

δικαιούχων των ενισχύσεων κατά των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των 

Ε.Φ.∆., σχετικά µε τη µη χρηµατοδότησή τους από τις δράσεις των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, τη βαθµολογία που έλαβαν κατά την 

αξιολόγησή τους,  καθώς και τους όρους  χρηµατοδότησης της επένδυσής 

τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται στην ουσία τους από την Επιτροπή και είτε 
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απορρίπτονται είτε γίνονται δεκτές. 

Στις περιπτώσεις ενστάσεων όπου η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει περί του 

παραδεκτού ή µη επενδυτικών προτάσεων, και για τις οποίες αποφαίνεται ότι 

έπρεπε να είχαν εξ’ αρχής θεωρηθεί παραδεκτές, τις διαβιβάζει ως παραδεκτές 

στον αρµόδιο Ε.Φ.∆. για την επί της ουσίας αξιολόγηση τους,  και ακολουθείται 

η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας, και η οποία θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων 

ηµερών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 

5, η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή ενηµερώνει την Επιτροπή Ενστάσεων για τις 

µεταβολές που επέρχονται στο σχετικό απόσπασµα του πρακτικού της.  

Στις λοιπές περιπτώσεις ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει επί της 

ουσίας αυτών, επαναξιολογώντας την επενδυτική πρόταση ως προς τα σηµεία 

που έχουν προσβληθεί µε την ένσταση. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων που έχουν 

υποβληθεί, η Επιτροπή Ενστάσεων αποστέλλει εντός 5 ηµερών στον Γενικό 

Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ και στην ΕΥΣ του ΥΠΟΙΟ το 

επικαιροποιηµένο πρακτικό επί των επενδυτικών προτάσεων που 

χρηµατοδοτούνται ανά προκηρυσσόµενη δράση και ανά ΕΦ∆, και στον κάθε 

ΕΦ∆ το απόσπασµα των εν λόγω πρακτικών που τον αφορά. 

7. Mε βάση το επικαιροποιηµένο πρακτικό, η ΕΥΣ προχωράει σε τροποποίηση των 

Υπουργικών Αποφάσεων διάθεσης πιστώσεων.  

8. Οι Ε.Φ.∆. απαντούν επί των ενστάσεων στους ενδιαφερόµενους επενδυτές 

βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων, οι οποίες είναι γι’ αυτούς 

δεσµευτικές.  

 

Άρθρο 7 

                                          Υπογραφή συµβάσεων 

 
1. Με βάση τις αποφάσεις της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης και της 

Επιτροπής Ενστάσεων, ο κάθε Ε.Φ.∆. προβαίνει στην υπογραφή των σχετικών 

συµβάσεων µε τους  δικαιούχους  των ενισχύσεων των οποίων οι προτάσεις 

εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση.  

2. Ως ηµεροµηνία έναρξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης 

θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του 
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δικαιούχου της ενίσχυσης. 

3. Η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν από την υπογραφή της σύµβασης µε το 

δικαιούχο της ενίσχυσης, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού 

δικαιούχου της ενίσχυσης και δεν δεσµεύει την χρηµατοδότηση ή µη αυτής στις 

δράσεις ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων.  

4. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας 

έναρξης της επιλεξιµότητας, όπως αυτή εξειδικεύεται στη εκάστοτε ΚΥΑ 

προκήρυξης, και της υπογραφής της σχετικής σύµβασης  µεταξύ  του ΕΦ∆ και του 

επενδυτή,  κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

5. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης  

επιλεξιµότητας, δεν υπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης  ούτε 

στην ίδια συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης , ανεξαρτήτως εάν 

έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της  επενδυτικής 

πρότασης.  

 

 

Άρθρο 8 

∆ιαδικασία υποβολής Τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων Ενίσχυσης 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής συµβάσεων, του άρθρου 7,  ο 

Ε.Φ.∆. συντάσσει και καταχωρεί τα Τεχνικά ∆ελτία Πράξεων Ενίσχυσης στο ΟΠΣ.  

 

Άρθρο  9 

Όργανα και διαδικασία έγκρισης αιτήµατος τροποποίησης 

των συµβάσεων υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων 

της ενίσχυσης 

 

  1.Αίτηµα τροποποίησης της σύµβασης, δύναται να υποβληθεί, σύµφωνα µε τους όρους της 

εκάστοτε ΚΥΑ προκήρυξης  από τους δικαιούχους της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση 

ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο 

ολοκληρωµένος χαρακτήρας της. Τα εν λόγω αιτήµατα δεν µπορούν να αφορούν αύξηση 

του ύψους του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 
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  2. Στην περίπτωση αυτή, το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται, σύµφωνα µε τυποποιηµένο 

έγγραφο στον Ε.Φ.∆., ο οποίος και εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και το αποδέχεται 

ή όχι εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του. Η απόφαση για την 

τροποποίηση ή µη της σύµβασης  κοινοποιείται  από τον Ε.Φ.∆. στον δικαιούχο της 

ενίσχυσης και ενηµερώνεται άµεσα το πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης των 

επενδύσεων. 

  3. Στην περίπτωση που ο Ε.Φ.∆. αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά καλεί 

τον επενδυτή, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών για την υπογραφή των τροποποιήσεων 

της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για την µη 

αποδοχή του αιτήµατός του.  

4. Το Υπ.Οι.Ο. εκδίδει οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων 

τροποποίησης, τα έντυπα που απαιτούνται, τα απαραίτητα συνηµµένα δικαιολογητικά, 

κλπ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

Άρθρο 10  

         Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, πιστοποίησης, ελέγχου και     

                      ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων  

 

     Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των χρηµατοδοτούµενων 

επενδύσεων και των επιλέξιµων δαπανών τους καθώς και στην παρακολούθηση της 

ολοκλήρωσης των επενδύσεων, κάθε Ε.Φ.∆. ελέγχει και πιστοποιεί την πορεία εκτέλεσης 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου του εκάστοτε δικαιούχου της 

ενίσχυσης για το οποίο είναι αρµόδιος, όπως περιγράφεται και  στη µεταξύ τους 

σύµβαση, υποβάλλοντας τα στοιχεία και τις εκθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν 

άρθρο. Στο πλαίσιο αυτό οι Ε.Φ.∆. έχουν τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις:  

(Α) Προβαίνουν σε έλεγχο και πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου κάθε ενισχυόµενης επένδυσης. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιούν κατά 

κανόνα δύο (2) επιτόπιους ελέγχους για την πιστοποίηση της προόδου κάθε 
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ενισχυόµενης επένδυσης και των δαπανών της και συντάσσουν τυποποιηµένες εκθέσεις 

ελέγχου πριν από την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης. Ο αριθµός των 

υποχρεωτικών ελάχιστων ελέγχων µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τα 

καθοριζόµενα στην εκάστοτε σχετική ΚΥΑ Προκήρυξης. 

1. Ο εκάστοτε έλεγχος συνίσταται:  

     α) Στη διακρίβωση της επιλεξιµότητας των πραγµατοποιηθεισών δαπανών, µε βάση τα 

πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία ο ελεγκτής 

µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που φέρει τον τίτλο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος από το οποίο χρηµατοδοτείται η επένδυση και περιέχει πεδία που θα 

συµπληρωθούν µε την αναγραφή του αριθµού της σύµβασης καθώς και το 

ονοµατεπώνυµο του ελεγκτή και την επωνυµία του Ε.Φ.∆..  

     β) Στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου της επένδυσης σύµφωνα µε τους όρους 

που περιλαµβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά σύµβαση.  

 2. Οι έλεγχοι διενεργούνται εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή πλήρους αιτήµατος 

του δικαιούχου της ενίσχυσης προς τον Ε.Φ.∆.  Αίτηµα για διενέργεια ελέγχου δεν 

µπορεί να υποβληθεί από τους δικαιούχους το νωρίτερο τρεις (3) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών (3) µηνών από την 

προβλεπόµενη στην σύµβαση ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, χωρίς την 

υποβολή αιτήµατος ελέγχου από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο Ε.Φ.∆. διενεργεί 

αυτεπάγγελτα έλεγχο.  

   3.Στην περίπτωση που η αρχική διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) µήνες, και µέχρι τον 12ο µήνα  δεν έχει υποβληθεί αίτηµα διενέργειας 

ελέγχου, ο Ε.Φ.∆ διενεργεί αυτεπάγγελτα τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο δώδεκα (12) µήνες 

µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον επενδυτή.  

   4.Επιπλέον, ο δεύτερος επιτόπιος έλεγχος της επένδυσης συνίσταται κατά κανόνα  και σε 

τελικό έλεγχο, µε τον οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση. Στη σχετική τελική έκθεση 

ελέγχου προσδιορίζεται η καταβολή της τελευταίας δόσης της δηµόσιας επιχορήγησης, 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ελέγχου.  

   5. α) Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ολοκλήρωσης ο Ε.Φ.∆. προβαίνει, εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, στην έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης ή µη της 

επένδυσης, όπου ορίζεται και το τελικό καταβλητέο ποσό στον επενδυτή. Η βεβαίωση 

αυτή κοινοποιείται στον επενδυτή. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε πράξης ο 

εκάστοτε Ε.Φ.∆. εισάγει ή και υποβάλλει στο ΟΠΣ και τα τροποποιηµένα Τ∆Π στα οποία 
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αποτυπώνονται τα στοιχεία των τελευταίων εν ισχύ συµβάσεων µε τους επενδυτές. 

β) Σε περίπτωση που η έκθεση τελικού ελέγχου δεν πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

επένδυσης εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης και της τυχόν παράτασής της, τότε σε 

αυτήν περιγράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση της επένδυσης και εφαρµόζονται τα 

προβλεπόµενα στη σύµβαση µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του επενδυτή, καθώς και οι διατάξεις 

της υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 β)  Υπουργικής  Απόφασης  Σ.∆.Ε . 

γ) Ο Ε.Φ.∆. µπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν 

τηρηθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων. Επίσης µπορεί να διενεργεί 

έναν και µόνο έλεγχο σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος της ενίσχυσης 

υποβάλλει µόνον αίτηµα ελέγχου ολοκλήρωσης της επένδυσης στις περιπτώσεις εκείνες 

που η χρονική διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες 

συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν παρατάσεων. 

  δ) Εφόσον ο Ε.Φ.∆. διαπιστώσει προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση 

της επένδυσης εντός της προβλεπόµενης στη σύµβαση προθεσµίας της, έχει το δικαίωµα 

να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση αφού προηγουµένως εφαρµοσθούν τα 

προβλεπόµενα στη σύµβαση διαδικασία. 

(Β) συντάσσουν, συµπληρώνουν, επικαιροποιούν, τροποποιούν και υποβάλλουν/ 

καταχωρούν στο ΟΠΣ, τα παρακάτω:  

(ι) Τεχνικά ∆ελτία Πράξεων - Ενισχύσεων (Τ∆ΠΕ)για κάθε ενισχυόµενη επένδυση.  

(ιι) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων  

(ιιι) ∆ελτία Παρακολούθησης ∆απανών και Φυσικού Αντικειµένου Ενίσχυσης για κάθε 

ενισχυόµενη  πράξη  

 (Γ). 1. Παρέχουν κάθε πληροφορία στις αρµόδιες εθνικές αρχές σχετικά µε την υλοποίηση 

των επενδύσεων από τους δικαιούχους των ενισχύσεων και τηρούν για δέκα (10) έτη 

από την ένταξη των σχετικών πράξεων, ή νωρίτερα, αν υπάρξει σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, πλήρως ενηµερωµένο αρχείο 

µε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τα στοιχεία των επενδύσεων καθώς και τις 

δαπάνες και τους ελέγχους που αναφέρονται σε κάθε επένδυση. Τα στοιχεία αυτά είναι 

στη διάθεση των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ε.Ε.  

2.  Βάσει της έκθεσης τελικού ελέγχου ο Ε.Φ.∆. προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης 

ολοκλήρωσης ή µη της επένδυσης, σύµφωνα µε την οποία:  

• Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανακοινώνεται η λύση της σύµβασης 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτή και εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ. αριθµ. 

14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 β)  Υπουργικής  Απόφασης  Σ.∆.Ε . 
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• Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης.  

Πέραν της περίπτωσης υποβολής αιτήµατος τροποποίησης κατά την διαδικασία του 

άρθρου 9 της παρούσας, είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται στην βεβαίωση 

ολοκλήρωσης οριακές αποκλίσεις στο φυσικό αντικείµενο της εγκεκριµένης επένδυσης, 

όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο 

ολοκληρωµένος χαρακτήρας της.   

  3. Με την ολοκλήρωση κάθε επένδυσης/πράξης οι Ε.Φ.∆. οφείλουν να εισάγουν στο ΟΠΣ, 

βεβαίωση ολοκλήρωσης της σχετικής πράξης.  

  4. Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων και προκειµένου να διασφαλίζεται η 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων των ενισχύσεων όπως  

προβλέπονται στα σηµεία 4,5,6 και 7 του αρ. 13 της παρούσας, ο Ε.Φ.∆. διενεργεί 

διοικητική επαλήθευση βάσει των υποχρεωτικά υποβληθέντων από τον δικαιούχο 

δικαιολογητικών. Συγκεκριµένα ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει στον Ε.Φ.∆., σε 

χρόνο που ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ Προκήρυξης και στη σύµβαση που ο ΕΦ∆ 

υπογράφει µε το δικαιούχο της ενίσχυσης, τα εξής: 

      α) υπεύθυνη δήλωση  στην οποία  ο δικαιούχος  να δηλώνει ότι τηρούνται οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα σηµεία 4,5 και 6  του άρθρου 13 της παρούσας.  

      β) εφόσον η δηµιουργία ή η διατήρηση θέσεων απασχόλησης αποτελούσε όρο της 

σύµβασης, µετά το πέρας της διετίας από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης  

ολοκλήρωσης της επένδυσης υποβάλλει δήλωση Ε7 ή/και Α.Π.∆. ή/και βεβαίωση της 

Επιθεώρησης εργασίας  η οποία να αποδεικνύει ότι διατήρησε τις προβλεπόµενες θέσεις 

απασχόλησης ως όφειλε. 

      Ο Ε.Φ.∆. υποχρεούται να επαληθεύσει την τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου 

της ενίσχυσης και καταχωρίζει  τα απαραίτητα στοιχεία στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης κάποιας εκ των άνω 

υποχρεώσεων εκ µέρους του δικαιούχου της ενίσχυσης, ο Ε.Φ.∆. προβαίνει σε 

διαδικασίες ανάκτησης της χορηγηθείσας επιχορήγησης σύµφωνα µε  το άρθρο 26 του 

ν. 3614/07  και τα άρθρα  7 έως 18 της υπ αριθµ.  14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 

β)  υπουργικής  απόφασης  Σ.∆.Ε . 

5. Με την ολοκλήρωση όλων των επενδύσεων και την καταβολή του συνόλου των 

αντίστοιχων επιχορηγήσεων, διενεργείται εκκαθάριση του λογαριασµού του άρθρου. 12 

της παρούσας και τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφονται στα έσοδα του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
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Άρθρο 11 

    Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης επενδύσεων  

 

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από τους 

ΕΦ∆ και κάθε άλλο εµπλεκόµενο φορέα γίνεται µέσω πληροφοριακού συστήµατος, το 

οποίο παρέχει το ΥΠΟΙΟ. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς  οφείλουν να ενηµερώνουν το 

πληροφοριακό σύστηµα σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων και των 

σχετικών δράσεων και η χρήση του καθίσταται γι’ αυτούς δεσµευτική.  

 

Άρθρο 12 

Όργανα και διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης 

στους δικαιούχους των ενισχύσεων 

 
1. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο πλαίσιο των πιστώσεων που 

προβλέπονται κάθε φορά στην Υπουργική Απόφαση του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, 

εγγράφει στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων µέσω Συλλογικής Απόφασης 

Έργου τα ποσά της δηµόσιας επιχορήγησης, δηλαδή της δηµόσιας εθνικής και 

κοινοτικής συµµετοχής. 

2. Ο κάθε Ε.Φ.∆. ανοίγει ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασµό για κάθε ενότητα 

πράξεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΥΠΟΙΟ, στον οποίο το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µεταβιβάζει τα αναγκαία ποσά από τον προϋπολογισµό δηµοσίων 

επενδύσεων. Στο λογαριασµό αυτό κατατίθενται και ενδεχόµενες επιστροφές 

πληρωµών. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δηµιουργηθούν από την 

παραµονή των εισροών στον παραπάνω λογαριασµό αποτελούν έσοδο του 

προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων και χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του 

οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το επιτόκιο που εφαρµόζεται στα ποσά των 

λογαριασµών αυτών είναι το εκάστοτε επιτόκιο καταθέσεων απλού ταµιευτηρίου του 

πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός αυτός. Τυχόν υπόλοιπα του 

λογαριασµού επιστρέφονται στα έσοδα του Π.∆.Ε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών. 



 20 

3. Η δηµόσια επιχορήγηση για κάθε εγκεκριµένη επένδυση δικαιούχου ενίσχυσης 

καταβάλλεται από τον Ε.Φ.∆. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική σύµβαση και τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς καµία 

µείωση ή κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση του δικαιούχου της ενίσχυσης, 

ως εξής: 

(i) Καταβολή πρώτης δόσης του 50% της δηµόσιας επιχορήγησης:  

Η πρώτη δόση της δηµόσιας επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% αυτής, όπως 

προβλέπεται και στη σχετική εν ισχύ σύµβαση. Καταβάλλεται από τον Ε.Φ.∆. 

στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον µετά από τον έλεγχο που διενήργησε ο 

Ε.Φ.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας, πιστοποιήσει την 

πραγµατοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 

(50%) επί του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης, το 

ανάλογο φυσικό αντικείµενο, καθώς και την καταβολή της ιδίας συµµετοχής 

του δικαιούχου της ενίσχυσης, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 

(50%) της συνολικά προβλεπόµενης.   

(ii)  Αποπληρωµή του υπολοίπου της δηµόσιας επιχορήγησης:  

    Η αποπληρωµή από τον Ε.Φ.∆. του υπολοίπου της δηµόσιας επιχορήγησης 

γίνεται εφόσον έχει εκδοθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης, στην οποία ορίζεται και 

το τελικό καταβλητέο ποσό στον δικαιούχο της ενίσχυσης και αφού 

προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη των δράσεων για τις 

επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας.  

Στην περίπτωση που γίνεται ένας και µόνο τελικός έλεγχος η δηµόσια επιχορήγηση 

καταβάλλεται σύµφωνα µε την διαδικασία του σηµείου (ιι). 

4. Ο Ε.Φ.∆., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των σηµείων (ι) και (ιι) του παρόντος, 

καταβάλλει τα ποσά της δηµόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων 

το αργότερο εντός είκοσι  εργάσιµων (20) ηµερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου, 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή, και εφόσον έχουν µεταβιβαστεί τα αναγκαία 

ποσά από το ΥΠΟΙΟ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. 
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5. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την εκάστοτε ΚΥΑ προκήρυξης προβλέπεται η 

δυνατότητα προκαταβολής στους δικαιούχους της ενίσχυσης, η πρώτη δόση της 

δηµόσιας επιχορήγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

µειώνεται κατά το ποσό της προκαταβολής. Επίσης ο Ε.Φ.∆. διενεργεί διοικητική 

επαλήθευση στο αίτηµα του δικαιούχου για προκαταβολή µε την οποία επιβεβαιώνονται 

σωρευτικά ότι: 

      α) προσκοµίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή από χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα  που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος της Ε.Ε., 

      β) το αίτηµα για την χορήγηση της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό  της 

ενίσχυσης που προβλέπεται στην εκάστοτε ΚΥΑ Προκήρυξης για το επενδυτικό σχέδιο.  

γ) Ο δικαιούχος, εφόσον κάνει χρήση του δικαιώµατος λήψης προκαταβολής, 

υποχρεούται να πραγµατοποιήσει αντίστοιχες δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσής 

του, οι οποίες τεκµηριώνονται  µε εξοφληµένα  τιµολόγια  ή λογιστικά έγγραφα  

ισοδύναµης αξίας,  το αργότερο 3 έτη  µετά το έτος καταβολής  της  προκαταβολής, εάν 

η ηµεροµηνία αυτή είναι  προγενέστερη της 31 ∆εκεµβρίου 2015.  

6. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης δεν 

επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της 

επιχορήγησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα για την 

παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της επενδυτικής πρότασής του. Στην περίπτωση 

αυτή ο εκδοχέας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρησης να προβεί στην κατά νόµο 

απαιτούµενη αναγγελία αυτής και στον Ε.Φ.∆. της ενισχυόµενης επένδυσης. 

Στην περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο της 

ενίσχυσης, ο Ε.Φ.∆. καταβάλει στο δικαιούχο της ενίσχυσης το ποσό της δηµόσιας 

επιχορήγησης µειωµένο κατά το ποσό που έχει λάβει έναντι της εκχωρηθείσας 

επιχορήγησης, το οποίο και αποδίδει προς τον εκδοχέα εντός της προθεσµίας της 

προηγουµένης παραγράφου.  

7. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισµα της προκαταβολής της παραγράφου 5 του παρόντος 

άρθρου  και του δανείου από την εκχώρηση της επιχορήγησης της προηγούµενης 

παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εγκεκριµένης 

επιχορήγησης. Όταν ο δικαιούχος κάνει χρήση και των δύο αυτών δικαιωµάτων του 

(προκαταβολής και εκχώρησης) πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται η προκαταβολή.  
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Άρθρο 13 

Ειδικές υποχρεώσεις δικαιούχων των ενισχύσεων - Κυρώσεις  

 

1. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 

προβλέπονται στη σχετική κάθε φορά ΚΥΑ Προκήρυξης και στη σύµβαση που 

υπογράφει µε τον Ε.Φ.∆. όπως αυτή τροποποιείται µε βάση τα οριζόµενα στο 

άρθρο 9 της παρούσας.  

2. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη 

Περιφέρεια ή/και σε άλλη γεωγραφική ζώνη (όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην 

εκάστοτε ΚΥΑ Προκήρυξης) πέραν αυτής για την οποία του έχει χορηγηθεί η 

ενίσχυση. Επίσης δεσµεύεται να λειτουργεί και να µη µεταβάλλει τη χρήση της 

ενισχυόµενης επένδυσης τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µετά 

την ολοκλήρωση της ενισχυόµενης επένδυσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της τριετίας (3ετίας) µετά την ολοκλήρωση της 

ενισχυόµενης επένδυσης, παύσει τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε άλλη 

Περιφέρεια ή γεωγραφική ενότητα, ή µεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόµενης 

επένδυσης, υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας 

επιχορήγησης. ∆ιαφορετικά χρονικά όρια µπορούν να τίθενται από τις εκάστοτε 

εκδιδόµενες ΚΥΑ Προκήρυξης. 

3. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που 

έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από άλλα 

τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει µέχρι τη 

συµπλήρωση του χρονικού ορίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, άλλως ο 

επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας 

επιχορήγησης. 

4. Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης µέχρι 

τη συµπλήρωση του χρονικού ορίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου  από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της 

περίπτωσης κατά την οποία εκµισθώνεται το σύνολο της παραγωγικής 

επιχειρηµατικής µονάδας. 
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5. α) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και 

για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την 

υποχρέωση να διατηρεί τον αριθµό των δηµιουργηµένων νέων θέσεων 

απασχόλησης, παράλληλα µε τις υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης σύµφωνα µε τις 

οποίες έγινε ο υπολογισµός των δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης, ή 

να διατηρήσει τις υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης εφόσον αυτός είναι όρος της 

σύµβασης όπως αναφέρεται στην εγκεκριµένη επενδυτική πρόταση και ορίζεται 

στην υπογραφείσα σύµβαση µε τον επενδυτή. 

 β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργηµένων νέων 

ή/και των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος 

χρονικού διαστήµατος των δύο (2) ετών, σε σχέση µε αυτές που περιγράφονται 

στη βεβαίωση ολοκλήρωσης επιβάλλεται η αναλογική  µείωση ή επιστροφή της 

δηµόσιας επιχορήγησης. 

6. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του αποδέκτη της ενίσχυσης 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εκάστοτε ΚΥΑ Προκήρυξης και στους 

σχετικούς όρους της σύµβασης, η σύµβαση δύναται να λυθεί σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα σε αυτή και ο επενδυτής υποχρεούται σε µερική ή ολική 

επιστροφής των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης σύµφωνα πάντα µε τους 

όρους της σύµβασης. Είναι επίσης δυνατή η λύση της σύµβασης µονοµερώς µετά 

από αίτηµα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.∆.. Στην 

περίπτωση αυτή τυχόν καταβληθείσα δηµόσια  επιχορήγηση καθίσταται αµέσως 

απαιτητή στο σύνολό της.  

7. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας 

επιχορήγησης γίνεται από τον επενδυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αρ. 26 

Ν. 3614/07, στα αρ. 7 έως 18 της υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 

540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.∆.Ε. (ΥΠΑΣΥ∆) και σύµφωνα και µε τις οδηγίες του 

ΥΠΟΙΟ.  
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Άρθρο 14 

 
Τελικές διατάξεις 

 
1. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

         

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
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