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ΑΠ 8524/2192/Α2 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α Α2 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 56 
Τ.Κ 115 27 Αθήνα  
 
Θέµα: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των 
δυνητικά εντασσόµενων έργων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» 
 
Με βάση τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης και χρηµατοδότησης των 
έργων στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» 
στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και προκειµένου να ενισχυθεί και 
επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, δόθηκε µε τις Υπουργικές Αποφάσεις 
Ένταξης, επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την 
αξιολόγηση βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µεγαλύτερο του 50 αλλά δεν 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα I, ΙΙ, IΙΙ, IV των σχετικών αποφάσεων λόγω 
εξάντλησης των αρχικά αναφεροµένων προϋπολογισµών (ανά Περιφέρεια) της 
πρόσκλησης του προγράµµατος. 
 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων 
(δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: 
 
α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης 
επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου 
ισόποσου τουλάχιστον µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης και 
 
β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 
30.06.2014. 
 
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές οι οποίοι περιλαµβάνονται στη 
κατηγορία των δυνητικά εντασσόµενων (άρθρο 8α των Αποφάσεων Ένταξης) στην 
επίτευξη των προϋποθέσεων ένταξης (σηµείο α, ανωτέρω), παρέχονται οι παρακάτω 
Οδηγίες και διευκρινίσεις: 
 
1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - 



 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1. Υποβολή αιτήµατος επαληθευσης-πιστοποίησης έργου 
 
Ο ∆ικαιούχος υποβάλλει, στον αρµόδιο Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ όπου υπέβαλε και την 
πρρτασή του, αίτηµα επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου (φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο)- τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 
της επένδυσης. 
 
Το αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου υποβάλλεται, σε έντυπη µορφή 
(φυσικό φάκελο), σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του 
Προγράµµατος, µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου του δικαιούχου 
στον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, συνοδευόµενο από τα αναγκαία σύµφωνα µε τον 
Οδηγό πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά. 
 
Το αίτηµα υποβάλλεται µία και µοναδική φορά. Για το λόγο αυτό ο ∆ικαιούχος 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά στην πληρότητα του φακέλου που 
θα υποβάλει και στην ορθότητα των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτόν. ∆εν 
επιτρέπεται υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, δικαιολογητικών η διορθώσεων. 
Υπενθυµίζεται ότι οι επιλέξιµες δαπάνες και οι επιλέξιµοι τρόποι εξόφλησης 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα VII του Οδηγού Εφαρµογής του 
Προγράµµατος. 
 
∆ιευκρινίζεται εττίσης ότι µε τον όρο «συνολικός επιλέξιµος προϋπολογισµός» 
εννοείται ο «συνολικός προϋπολογισµός» της επένδυσης, που αναφέρεται στα 
Παραρτήµατα των αποφάσεων ένταξης τα οποία έχουν εκδοθεί για κάθε Περιφέρεια 
και όχι ο αναφερόµενος «επιχορηγούµενος προϋπολογισµός» της επένδυσης. 
 
Σηµειώνεται ότι το αίτηµα αυτό συνιστά: 
 
α. αίτηµα επαληθευσης ότι µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία (28/2/2014) ο 
∆ικαιούχος έχει υλοποιήσει τον κατάλληλο όγκο έργου, ώστε να καταστεί οριστική η 
ένταξή του και 
 
β. αίτηµα πιστοποίησης των σχετικών δαπανών, ώστε -σε περίπτωση ένταξης και 
κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής- να είναι δυνατό να 
του καταβληθεί άµεσα η αντίστοιχη ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση. 
 
Ο έλεγχος των αιτηµάτων επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου των σχετικών 
προτάσεων πραγµατοποιείται διοικητικά, κατ' αναλογία µε τα οριζόµενα στον Οδηγό 
Εφαρµογής για τα ενταγµένα έργα (Κεφάλαιο 13 «Παρακολούθηση έργου» και 
Παράρτηµα XIV «Παρακολούθηση έργων» του Οδηγού Εφαρµογής του 
Προγράµµατος). 
 
Το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων/παραστατικών (τιµολόγια, αποδείξεις 
είσπραξης, δελτία παροχής υπηρεσιών, εξοφλήσεις, extrait, λογιστικές εγγραφές κλπ) 
προσκοµίζεται σε φωτοαντίγραφα. Μαζί µε τα παραστατικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86 από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας µε το γνήσιο της 
υπογραφής γιο το ακριβές αντίγραφο των παραστατικών εκ του πρωτοτύπου. Επίσης, 
υποβάλλονται στοιχεία τεκµηρίωσης της προόδου υλοποίησης φυσικού αντικειµένου, 



 

 

 όπως φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειµένου 
 
Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, συνοδεύεται και από τα 
νόµιµα δικαιολογητικά ίδρυσης: βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην οποία να 
περιλαµβάνεται ο/οι επιλέξιµος/οι ΚΑ∆ της επένδυσης, αντίγραφο κατασταστικού για 
τους δικαιούχους µε µορφή εταιρείας.  
 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
 
- Αίτηµα Επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο)- 
τούλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού υποβάλλεται µία 
και µοναδική φορά έως τις 28/2/2014. 
 
- ∆εν θα ζητηθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ συµπληρωµατικά στοιχεία, δικαιολογητικά ή 
διορθώσεις στο υποβληθέν αίτηµα, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων. 
 
- Το αίτηµα προσκοµίζεται αποκλειστικά στον αρµόδιο Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 
 
- Το αίτηµα θεωρείται εµπρόθεσµο όταν έχει υποβληθεί µέχρι την 28/02/2014 
 
- Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος υποβάλλει το αίτηµα σε µεταγενέστερες 
ηµεροµηνίες, το αίτηµα θεωρείται εκπρόθεσµο και απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω 
εξέταση. 
 
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
∆ΑΝΕΙΟΥ ΙΣΟΠΟΣΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
Προκειµένου να ενταχθεί και χρηµατοδοτηθεί το επενδυτικό του σχέδιο, δίνεται η 
δυνατότητα στον ∆ικαιούχο, να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης δανείου 
ισόποσου τουλάχιστο µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 8.2, παράγραφος «Ιδιωτική συµµετοχή» 
του Οδηγού Εφαρµογής, ο τραπεζικός 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» 
 
Το δάνειο πρέπει να έχει συναφθεί µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία έναρξης της 



 

 

 επιλεξιµότητας των δαπανών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 10 του 
Οδηγού και σύµφωνα µε το καθεστώς ενίσχυσης της κάθε Περιφέρειας, όπως αυτά 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8.1 του Οδηγού Εφαρµογής. 
 
Συγκεκριµένα, υπενθυµίζεται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών 
ορίζεται: 
 
α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισµό De 
minimis), η ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος 
 
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισµό), η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο 
Πρόγραµµα. 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
 
- Το αίτηµα προσκοµίζεται αποκλειστικά στον αρµόδιο Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 
 
- Το αίτηµα θεωρείται εµπρόθεσµο όταν έχει υποβληθεί µέχρι την 28.02.2014 
 
- Εάν ο ∆ικαιούχος υποβάλλει το αίτηµα σε µεταγενέστερες ηµεροµηνίες, το αίτηµα 
θεωρείται εκπρόθεσµο και απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω εξέταση. 
 
- Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά σε υπό σύσταση επιχείρηση, συνοδεύεται και 
από τα νόµιµα δικαιολογητικά ίδρυσης: βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην 
οποία να περιλαµβάνεται ο/οι επιλέξιµος/οι ΚΑ∆ της επένδυσης, αντίγραφο 
καταστατικού για τους δικαιούχους µε µορφή εταιρείας. Επισηµαίνεται ότι το δάνειο 
αφορά στην επιχείρηση και όχι σε κάποιον ή κάποιους από τους µετόχους της. 
 
- ∆άνειο για κεφάλαιο κίνησης δεν γίνεται αποδεκτό σύµφωνα µε το 
προαναφερόµενο σηµείο του Οδηγού Εφαρµογής. 
 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Ο ∆ικαιούχος πριν ή ταυτόχρονα µε την υποβολή αιτήµατος επαλήθευσης - 
πιστοποίησης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου, έχει δικαίωµα υποβολής 
αιτήµατος τροποποίησης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 16 του 
Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, εφόσον µε την αιτούµενη τροποποίηση δεν 
αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου. 
 
Το αίτηµα τροποποίησης έργου υποβάλλεται, σε έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος, µε υπογραφή και 
σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου του δικαιούχου στον αρµόδιο εταίρο του 
ΕΦΕΠΑΕ, συνοδευόµενο από τα αναγκαία σύµφωνα µε τον Οδηγό πληροφοριακά 
στοιχεία και δικαιολογητικά. 
 
Τονίζεται ότι το αίτηµα τροποποίησης δεν εξασφαλίζει στο δικαιούχο το δικαίωµα 
οριστικής ένταξης. Συνεπώς, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει και Αίτηµα 
Πιστοποίησης - Επαλήθευσης ή αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης δανείου, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω µέχρι την 28/2/2014. 



 

 

  
Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι δυνητικά εντασσόµενοι επενδυτές οι οποίοι δεν θα 
υποβάλουν αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης ή αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης 
δανείου µέχρι την 28.02.2014, θα απενταχθούν από το Πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 
 
 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
Γεώργιος Γιαννούσης 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


