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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγµένων Έργων και ΤροποποίησηΣυµπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ
172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισµός της Γ.Γ.Β.", του
άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της ∆/νσης ΜΜΕ της
Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθµ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β712.3.1996) υπουργικής
απόφασης "∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της
Γ.Γ.Β."
3. Το Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/2013 (ΦΕΚ
153/Α/25.06.2013).
4. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013).
5. Την µε ΑΠ 27858/∆ΙΟΕ/546/26-6-2013 (ΦΕΚ 1653/Β΄/04.07.2013) Απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
6. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της
Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
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7. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
8. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10. Την µε αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής 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 Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De
Minimis), όπως ισχύει.
13. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/2007), και ιδίως τα άρθρα
3,4,5,6,7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και
άλλες διατάξεις» και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).
14. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β/2008).
15. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 20072013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-102008, όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ υπ αριθµ. πρωτ. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008
(ΦΕΚ
2632/Β/2008
και
2652/Β/30.12.2008),
13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ
1019/Β/2009),
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ
1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009
(ΦΕΚ 2214/Β/2009).
17. Την υπ αριθµ. πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την
Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων
∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.
3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.
18. Τις διατάξεις του Π.∆. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόµενους
φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα
οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»
(ΦΕΚ 77/Α/1996).
Τις διατάξεις του Π.∆. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση
έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου
Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και
τεχνολογίας». (ΦΕΚ 92/Α/97).
Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 2462/706/0020/03-05-2011 µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων
για την κατηγορία πράξεων «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ)
και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). (ΦΕΚ 912/Β/2011).
Το υπ αρ. πρωτ. 2761/496/Α2/20-05-2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα «Έγκριση
Οδηγού Εφαρµογής της πράξης «Νέα–Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα».
Την υπ. αρ. πρωτ. Οικ. 5987/466/24-05-2011 Υ.Α. του Αν. Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος «Νέα –
Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη
στο Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013» (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ. αρ. πρωτ. Οικ. 8803/741/1907-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/2011), 14703/3694/17-10-2011 (ΦΕΚ 2580/Β/2011) και
Οικ.6689/943/15-06-2012 (ΦΕΚ 2019/Β/2012) αποφάσεις του Αν. Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει.
Το υπ. αρ. πρωτ. 5028/10-09-2013 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε θέµα «Ανάγκη
τροποποίησης του Οδηγού του Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα» και το συνηµµένο σε αυτό παράρτηµα, καθώς και η σχετική µε
αυτό ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Το υπ. αρ. πρωτ. 8822/2285/A2/29-112013 έγγραφο της ΕΥ∆ – ΕΠΑΕ µε θέµα
«Έγκριση τροποποιήσεων, συµπληρώσεων και βελτιώσεων στον Οδηγό του
Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης και του ρυθµού απορροφητικότητας του
Προγράµµατος.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τροποποιούµε τα ακόλουθα σηµεία του Οδηγού του προγράµµατος «Νέα
Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα», ως ακολούθως:
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1) ∆ιαγράφεται η φράση «…..και εγγραφή της δαπάνης στα πάγια της επιχείρησης»
στην τρίτη παράγραφο της περίπτωσης (6) – «∆απάνες Τεχνικής/ Τεχνολογικής,
Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης» του υποκεφαλαίου 9.2. –
«Επιλέξιµες ανά κατηγορία δαπάνες», του κεφαλαίου 9, και η παράγραφος
διατυπώνεται ως εξής:
«Για κάθε δαπάνη τεχνικής / συµβουλευτικής υποστήριξης, για να είναι επιλέξιµη,
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σχετική σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συµβουλευτικής
υπηρεσίας»
2) Στο υποκεφάλαιο 9.4 «Εξόφληση ∆απανών» του κεφαλαίου 9,
επαναδιατυπώνονται το τέταρτο και το πέµπτο σηµείο της παραγράφου «Αποδεκτοί
τρόποι εξόφλησης», ως εξής:
« • Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης προς τον
προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην
Ελλάδα τράπεζα, είτε µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από το
δικαιούχο, είτε µε χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου.
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο και
φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης επιταγής, (β) απόδειξη είσπραξης του
προµηθευτή (γ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής µε χρέωση του εταιρικού
τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου της ενίσχυσης, το έντυπο κίνησης του
τραπεζικού λογαριασµού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης και (δ) καρτέλα
προµηθευτή (λογαριασµός 50).
• Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής
απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασµού
(extrait), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνεται ο
λήπτης του ποσού πληρωµής, δηλαδή ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο
καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και τα στοιχεία του
εξοφλούµενου παραστατικού (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ)
καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50).
Στην ίδια παράγραφο προστίθεται νέο σηµείο ως εξής:
« • Με χρήση Χρεωστικής - Πιστωτικής κάρτας. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση
της πληρωµής είναι η χρεωστική - πιστωτική κάρτα να είναι στο όνοµα του
δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηµατία µόνο στην περίπτωση των
ατοµικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της
ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδροµή
ελέγχου του λογαριασµού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται
µέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης. Για
την πιστοποίηση της πληρωµής µέσω χρεωστικής –πιστωτικής εταιρικής κάρτας
απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του λογαριασµού (extrait) χρέωσης της
εταιρικής χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή
και (γ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50)».
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Επίσης, στο δεύτερο σηµείο της παραγράφου για τους «Αποδεκτούς τρόπους
εξόφλησης» αντικαθίσταται η φράση: «β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και
extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των
µετρητών», ως εξής:
«β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου
θα διαπιστώνεται η ανάληψη των µετρητών, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’
κατηγορίας (διπλογραφικά)».
3) ∆ιαγράφεται η προτελευταία παράγραφος του υποκεφαλαίου 9.4 - «Εξόφληση
∆απανών», του κεφαλαίου 9, ήτοι διαγράφεται το ακόλουθο κείµενο:
«Προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου µηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε
µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση
ότι η αγορά του από τον φορέα της επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη
επιχείρηση, η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα
παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:
 από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριµένου
µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον
προµηθευτή του φορέα της επένδυσης και
 από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής
αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του και ότι ο συγκεκριµένος εξοπλισµός είναι
καινούργιος.»
Επίσης επαναδιατυπώνεται η τελευταία παράγραφος του υποκεφαλαίου 9.4 «Εξόφληση ∆απανών», του κεφαλαίου 9, ως εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) µέχρι 31.12.2012 και σύµφωνα µε τον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από 1.1.2013 και
εντεύθεν».
4) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις)
µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα
τετράµηνης (4) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του έργου.
Για τις νέες εντάξεις που δύναται να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής
σχετικών αιτηµάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ αρχής
σε 24 (εικοσιτέσσερις) µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της
επιχείρησης, στις διατάξεις του προγράµµατος. Για τις περιπτώσεις αυτές και µόνο, η
χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2015.»
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµπληρώνονται και προσαρµόζονται τα αντίστοιχα χωρία
του Οδηγού.
5) Αντικαθίσταται η περίπτωση (Α) «Εκθέσεις Προόδου Έργων» του υποκεφαλαίου
14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
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«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω επιτόπιων ελέγχων του
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό
αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦ∆ κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου.
Το αίτηµα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα από Αναλυτικές
Εκθέσεις Προόδου έργων (Ενδιάµεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι οποίες
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή και θα συνοδεύονται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
• Το αναλυτικό περιεχόµενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα
δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον
ΕΦΕΠΑΕ στους ∆ικαιούχους µετά/ή µε την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
• Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, µετά
την εκτέλεση τουλάχιστον του 30 % του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου
(συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών) του έργου.
• ∆ύναται να γίνει πιστοποίηση οικονοµικού αντικειµένου προκαταβολών τις
οποίες καταβάλει ο δικαιούχος προς τον προµηθευτή, µε την προϋπόθεση ότι το
σύνολο αυτών των προκαταβολών δε θα υπερβαίνει το 30% του συνολικά
εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
• Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του
χωρίς την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης
Ολοκλήρωσης).
• Κάθε Έκθεση/ αίτηµα ενδιάµεσης πιστοποίησης/ ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις
διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του
επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Για την περίπτωση των Ενδιάµεσων Εκθέσεων Προόδου µόνο και µέχρι ποσοστού
60% της συνολικά εγκεκριµένης επιχορηγούµενης δαπάνης, ο ΕΦΕΠΑΕ θα κάνει
χρήση των διοικητικών επαληθεύσεων αντί επιτόπιων ελέγχων, εκτός και εάν ο
δικαιούχος αιτηθεί την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
Για την πιστοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος
έλεγχος και ο πλήρης έλεγχος οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου στο σύνολό
τους.»
6) Αντικαθίσταται η παράγραφος «Οικονοµική Πιστοποίηση» της περίπτωσης (Β)
«Έλεγχοι Έργων», του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου» του κεφαλαίου
14, ως εξής:
«Οικονοµική Πιστοποίηση
Η οικονοµική πιστοποίηση πραγµατοποιείται, είτε διοικητικά σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο (Α) «Εκθέσεις Προόδου Έργων», είτε µε επιτόπια
επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης).
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο :
 εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών,
την ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών καθώς και των σχετικών
παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.
 ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών
δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που
φέρει το τίτλο του προγράµµατος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και αντίστοιχα
τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να
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επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. βιβλία
εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ.).
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των
τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στον διοικητικό ή στον επιτόπιο έλεγχο του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης
διαδικασίας το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης
και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή µε τις δαπάνες που
πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. Η καταβολή της δηµόσιας
χρηµατοδότησης γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 14.3»
7) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (∆) «Παραλαβή του έργου»
του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι :
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό, σύµφωνα µε την απόφαση
υπαγωγής ή τυχόν εν ισχύ τροποποιήσεις της.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής όπου απαιτείται), που να
περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του
έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση των αρµοδίων υπηρεσιών ότι έχει
υποβληθεί σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας.
Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦ∆
(ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του
έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις
όποιες εκκρεµότητες δηµιουργηθούν και να ενηµερώνει σχετικά την Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆/νση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και την
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που η άδεια
δεν προσκοµισθεί εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, ο ΕΦΕΠΑΕ
εισάγει άµεσα το θέµα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία κατόπιν
εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας για την
ανάκληση (απένταξη) ή µη του έργου (από την Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την
καταβληθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόµενος
όρος/ διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τµήµα της σχετικής
απόφασης ολοκλήρωσης.
• Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια της ως άνω διαδικασίας ∆εν δύναται
να ξεπερνά την ηµεροµηνία της 15/12/2015.
Επίσης τροποποιείται η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης (∆) «Παραλαβή του
έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία
στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την
ολοκλήρωση του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό
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αντικείµενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας
λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί (κεφ. 10 και 14.7).
Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν είναι διαθέσιµη εντός του
συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου και των παρατάσεων του, η εν ισχύ
άδεια λειτουργίας, για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης (µε τους όρους και επιφυλάξεις
του κεφ. 14.2) λαµβάνεται υπόψη άλλη πράξη όπως τελευταία πληρωµή, έκδοση
πιστοποίησης – διαπίστευσης κτλ.»
8) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (Β) «Ενδιάµεσες
Καταβολές» του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης», του
κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, µετά την
εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου
(συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών) του έργου.»
9) Προστίθεται τέταρτη παράγραφος στο τέλος της περίπτωσης (Α) «Προκαταβολή»
του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης», του κεφάλαιο 14,
ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, ο
δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισµένου χρόνου
εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν, προ της
λήξης της εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε εγγυητικής επιστολής, να προσκοµισθεί
άλλη εγγυητική επιστολή για το τυχόν υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα διατήρησης
της προκαταβολής. Η σχετική αίτηση στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο µέχρι την προβλεπόµενη ισχύουσα καταληκτική ηµεροµηνία και µέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων. Η όποια προµήθεια / επιβάρυνση προκύπτει
από αυτή τη διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλέξιµο κόστος / δαπάνη για το
πρόγραµµα.»
10) Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηµατοδότηση –
Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά», ως εξής:
«Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
 Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας ή
o Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
 Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον
έχει γίνει εκχώρηση
 Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει
γίνει εκχώρηση.
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε.
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε., ΙΚΕ
o Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) από διαχειριστή για Ε.Ε. &
Ο.Ε, ατοµική επιχείρηση
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 Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ (για ΑΕ,
ΕΠΕ, ΙΚΕ)
 Βεβαίωση της οικίας Υπηρεσίας (π.χ. Περιφέρειας/ΓΕΜΗ/κλπ περί µη περαιτέρω
τροποποίησης του καταστατικού
 Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση
 Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατοµικών επιχειρήσεων)
 Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατοµικών
επιχειρήσεων)
 Για ορισµό εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση:
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε
o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε., ΙΚΕ
o Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε.
 Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ.(εκτός ΟΕ, ΕΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατοµικών
επιχειρήσεων)
 Βεβαίωση εγγραφής στο αρµόδιο επιµελητήριο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
και µόνο κατά την πρώτη εκταµίευση).
 Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων.
 Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή γίνεται µε επιταγή ή
απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασµό του
δικαιούχου.
 Έντυπο Ε7 και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (για
ολοκλήρωση / αποπληρωµή).
 Εάν απαιτείται, δικαιολογητικά σχετιζόµενα µε τον έλεγχο σώρευσης De
Minimis.»
Επιπλέον τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος, ως εξής :
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της
δηµόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
της µονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι
διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου «∆ – Παραλαβή
του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.».
Επίσης τροποποιείται η πέµπτη παράγραφος, ως εξής :
«Απεντάσσονται αυτόµατα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 µηνών
αντίστοιχα (ή 28 µηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτηµα και
έκθεση ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις
προθεσµίες που αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (∆)
«Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του
κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.»
11) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσµιών
που αναφέρονται στο κεφ. 10, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη
αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το πέρας του έργου
(24 µήνες – βλέπε κεφάλαιο 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η
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σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία αυτή και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το
30%
του
εγκεκριµένου
προϋπολογισµού
(εξοφληµένες
δαπάνες,
συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών). Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι τρεις (3) µήνες δίνεται µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.»
12) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.8 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου»,
του κεφαλαίου 14, ως εξής:
«Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου
της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής
σύνθεσης, νοµικής µορφής, χρηµατοδοτικού σχήµατος) και εφόσον µε την αιτούµενη
διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου
στο Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. Επίσης η µεταφορά
δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του
συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια
που τίθενται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος.
Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού
προϋπολογισµού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον
αρµόδιο ΕΦ∆, πριν την ηµεροµηνία του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του
επενδυτικού έργου (όπως αυτή έχει διαµορφωθεί - βλέπε κεφ. 10 & 14.7), µε
συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την τροποποίηση (π.χ.
προσφορές προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) ο οποίος εισηγείται σχετικά
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ∆ράσης και εκδίδεται σχετική τροποποιητική
Απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε:
• τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης
λύσης
και γνωµοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος
και έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/ απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών που
έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας τα
οποία αναφέρονται σε:
o Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του
επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης
o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και τέσσερις (4) µήνες.
o Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης.
o Αλλαγή εξοπλισµού ή λογισµικού πληροφορικής.
o Αλλαγή συµµετοχής σε εκθέσεις
o Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών
χαρακτηριστικών και σκοπιµότητας των δαπανών καθώς και
o Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη µεταβολή των
τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.
o Αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος.
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o Αλλαγή µετοχικής σύνθεσης εφ’ όσων δεν επηρεάζονται τα κριτήρια
επιλεξιµότητας και αξιολόγησης.
o Αλλαγή επωνυµίας επιχείρησης.
o Μεταφορές κονδυλίων µέχρι 20% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηµα ολοκλήρωσης/ενδιάµεσης δόσης χωρίς να έχει
υποβληθεί αίτηµα τροποποίησης, και κατά την διενέργεια του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ
διαπιστώσει ότι υφίστανται επιλέξιµες τροποποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου, που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, όπως αυτός ισχύει, τότε (ο ΕΦΕΠΑΕ) δύναται να παραλάβει το
έργο κατά τα ανωτέρω (παρ. 14.2(∆)), εισάγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο
ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και πιστοποίησης του έργου και ενηµερώνει.
Εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική επιστολή µε τις δαπάνες που
πιστοποιήθηκαν και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα συνολικά
στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή του έργου. Κατόπιν αυτών, ακολουθείται η
διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 14.2 (∆) και 14.5 του Οδηγού.
Σχετικά µε αιτήµατα τροποποίησης επί δαπανών που αφορούν την διευκόλυνση της
προσβασιµότητας των ΆµΕΑ, δεν δύναται να µειώνεται το κόστος τους ως
αποτέλεσµα µείωσης ή κατάργησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου.
Σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις των αιτηµάτων τροποποίησης υπέχουν έγκριση
τροποποίησης του τεχνικού παραρτήµατος και της απόφασης ένταξης και
χρηµατοδότησης του ∆ικαιούχου ως προς τις εν λόγω τροποποιήσεις.
Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιούνται / ανακατανέµονται µε Απόφαση του
Υπουργού ή του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.»
13) Τροποποιείται η παράγραφος 3 του κεφαλαίου 15 «Υποχρεώσεις Ενισχυόµενων
Επιχειρήσεων», ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωµένες να
διατηρήσουν τις υφιστάµενες και νέες εξειδικευµένες θέσεις απασχόλησης που έχουν
δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από
την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης
µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δηλαδή είτε της µη διατήρησης του νέοπροσληφθέντος εξειδικευµένου προσωπικού είτε της γενικής µείωσης προσωπικού, ο
δικαιούχος θα επιστέφει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες
εξειδικευµένου προσωπικού προσαυξηµένο (ως ποινή) κατά 3% της επιχορήγησης.
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και
ελέγχεται σε ΕΜΕ µε βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρηµένες καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦ∆
για την ακριβή καταµέτρηση του προσωπικού».
14) Τροποποιείται ο τίτλος του Παραρτήµατος V και διαµορφώνεται, ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
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15) Τροποποιούνται τα παραδοτέα του παραρτήµατος V για τον εξοπλισµό και τις
κτιριακές δαπάνες, ως εξής :
«2. ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισµού», στο
πέµπτο σηµείο :
« Αντίγραφο σχετικών πιστοποιητικών, σήµανση CE ή/και δήλωση συµµόρφωσης
συνοδευόµενα µε τεχνικό φάκελο του µηχανήµατος. Επιπλέον των ανωτέρω, και
µόνο στις περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από τον προµηθευτή,
απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος δεν είναι στην
επιχείρηση αλλά στον προµηθευτή / κατασκευαστή δύναται να προσκοµίζεται
σχετική
βεβαίωση
ύπαρξης
τεχνικού
φακέλου
στην
έδρα
του
κατασκευαστή/προµηθευτή. »
16) Στο παράρτηµα V στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο τέταρτο
σηµείο τροποποιείται η τελευταία παράγραφος που αφορά το Φυσικό Αντικείµενο,
ως εξής:
«Τα ιδιωτικά συµφωνητικά θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ εφόσον η αξία
τους υπερβαίνει το κατά περίπτωση όριο που ορίζουν ως υποχρεωτικό για θεώρηση
οι σχετικές εν ισχύ διατάξεις (π.χ. πάνω από 6.000,0€ για εκτέλεση τεχνικού έργου).
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το συνολικό τελικό ποσό που θα υποβληθεί για
πιστοποίηση είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στο ιδιωτικό
συµφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα δύο µέρη τότε θα προσκοµίζεται
λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού είτε Υ.∆ µε γνήσιο της υπογραφής και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονοµική ή
οποιαδήποτε µορφής απαίτηση.
17) Στο παράρτηµα «ΧV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»:
α) Στο βήµα 1 αντικαθίστανται τα 5 έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης µε 3
έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
β) Στο βήµα 6 διαγράφεται το δικαιολογητικό: «∆ελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης
(∆ΒΚ), από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 3ης κατηγορίας (Ν.858/1979).
Συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία
παρακολούθησης».
18) Όπου στο κείµενο του Οδηγού του Προγράµµατος και στα Παραρτήµατα αυτού
υπάρχουν οι λέξεις ΥΠΟΙΑΝ και ΚΒΣ αντικαθίστανται αντίστοιχα µε τις λέξεις
ΥΠΑΑΝ και ΚΦΑΣ.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η υπ. αρ. πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υ.Α. του Αν.
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του
Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-
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2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στο Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013» (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης
και έγκρισης χρηµατοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα», µε ανάλογη εφαρµογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτηµάτων
παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Στήριξης Βιοµηχανίας
∆/νση ΜΜΕ
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ

Κοινοποίηση:
ΕΦΕΠΑΕ
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