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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέµα: Τροποποίηση Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων 
Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια 
και σεβασµό στο περιβάλλον». 

 
 

O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-
2005). 

2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/ 3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την µε Α.Π. 1121/ 408 ∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθµ. 15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ 
σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”. 

4. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α’ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄ 
141) « Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως», 
και ιδίως το άρθρο 1. 

5. Το Π.∆. 119/2013(ΦΕΚ Α’ 153/25.06.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον 
Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΦ-ΙΒΤ



Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 2 από 10  
 

Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους 
Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού»”. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 

8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 
210/31.7.2006) “περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

9. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 
317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού 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 του κανονισµού ΕΚ 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

10. Την υπ΄ αριθµ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες 
της Ελλάδας - CCI2007GR161PO001. 

11. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 

12. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

14. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

15. Τη µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει. 

16. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

17. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.  

18. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την 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 (Αρ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009).  

20. Την σύµβαση µεταξύ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 4226/1019∆/14.4.2009, 
«Επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96». 

21. Την υπ’ αριθµ. 6126/1745/0020/2.12.2011 Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την 
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισµός 
Χερσαίων Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ  
των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στον Ενδιάµεσο Φορέα 
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του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ). 

22. Την µε Α.Π. 6530/1344/Α2/21.12.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα 
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε 
την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» και ειδικότερα την 
Παράγραφο 1.3. του Κεφαλαίου Β. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
του Οδηγού του Προγράµµατος που είναι αναπόσπαστο µέρος της 
προαναφερόµενης απόφασης, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 30.000.000€ 

23. Την µε Α.Π. 1042/250/Α2/24.02.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση, τροποποίηση, 
συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων του Οδηγού 
του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών 
Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο 
περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 

24. Την µε Α.Π. 1734/454/Α2/30.03.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο του Οδηγού του 
Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών 
Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο 
περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 

25. Την µε Α.Π. 3800/1056/Α2/13.07.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: 
Τροποποίηση, συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων διατυπώσεων του 
Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών 
Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο 
περιβάλλον» ως προς την ηµεροµηνία υποβολής φυσικού φακέλου και 
δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές. 

26. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου 
αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/9.10.2009. 

27. Την µε Α.Π. 947/188/089/15.02.2012 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 για την έγκριση 
των κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε 
την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 

28. Την µε Α.Π. 495/104 / Α2/30.01.2012 ∆ιαβίβαση κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων 
∆ράσεων πανελλήνιας εµβέλειας του ΕΠΑΕ για έγκριση από τις Επ.Πα. των ΠΕΠ 
περιφερειών µεταβατικής στήριξης 

29. Την µε Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/10.6.2010 Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από 
την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

30. Την µε Α.Π. 2813/770/Α2/25.05.2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την 
Ανταγωνιστικότητα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το 
Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. 
Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 

31. Την µε Α.Π. 692/122/Α2/01.02.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιων 
Επενδύσεων –ΕΣΠΑ « Τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών 
Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο 
περιβάλλον». 

32. Την µε Α.Π. 1406/306/A2/28.02.2013 Απόφαση ένταξης και έγκρισης 
χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων 
Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και 
σεβασµό στο περιβάλλον» 

33. Το έγγραφο του  ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 4580/09.07.2013 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ  1209/ 
10.07.2013) µε θέµα την πρόταση τροποποίησης του οδηγού του προγράµµατος 
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«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε 
την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 

34. Το µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ/Α2/19.07.2013 e-mail της Μονάδας Β2 της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε 
το οποίο εισηγείται την τροποποίηση συγκεκριµένων σηµείων του Οδηγού 
Εφαρµογής.  

35. Την µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 6205/1534/Α2/11.09.2013 εισήγηση της Μονάδας Α2 της 
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σχετικά µε την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός 
Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα 
µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» που προκηρύχθηκε µε την 
Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 6530/1344/Α2/21.12.2011, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω: 

 
1. Κεφάλαιο 8 «∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ», 

(σελ.20). 
 

Οι τρεις τελευταίοι παράγραφοι τροποποιούνται ως εξής : 
«Επισηµαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος είναι η 
διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος από την 
απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Το υφιστάµενο προσωπικό υπολογίζεται 
σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική ∆ήλωση 
Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που 
οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και 
συνηµµένη αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2011 
(οικονοµικό έτος 2012) και τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆). 
Ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το µήνα 
ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον ίδιο µήνα ένα έτος µετά την 
ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιµοποιούνται οι Αναλυτικές 
Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισµό του προσωπικού. 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού. 
Στην περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό µείωσης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 5% της επιχορήγησης, στις µικρές το 10% και στις 
µεσαίες το 15%. Τυχόν µειώσεις που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο 
προσωπικού τόσο κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον ίδιο 
µήνα ένα έτος µετά δεν θα ξεπερνούν αθροιστικά τα παραπάνω ποσοστά». 

 
2. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.2, σηµείο Γ «Παραλαβή Έργου», (σελ.29). 

 
Η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  
«Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να 
υποβληθεί εντός (20) είκοσι ηµερών (ηµερολογιακών) από την ηµεροµηνία 
λήξης του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου 
συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασης (εφόσον έχει δοθεί) στον 
ΕΦΕΠΑΕ. Ο φυσικός φάκελος θα πρέπει να προσκοµιστεί το αργότερο σε 
δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την ηµεροµηνία υποβολής του τελικού 
αιτήµατος επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, σε έναν από τους 
εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Η 
µη υποβολή του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης- πιστοποίησης ή η 
εκπρόθεσµη υποβολή του αποτελούν λόγους ανάκλησης της απόφασης 
ένταξης». 
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3. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.2, σηµείο Γ «Παραλαβή Έργου», (σελ.29). 

 
Η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι : 
•  Το έργο να κριθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ως ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 
•  Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται 
•  Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου». 

 
4. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.2, σηµείο Γ «Παραλαβή Έργου», (σελ.29). 

 
Η τρίτη και τέταρτη παράγραφος τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής:  
«Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων 
δαπανών του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται 
στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.  
Επιπλέον, δεδοµένου ότι  ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος 
είναι η διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος από 
την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διατήρησης 
του προσωπικού σε ΕΜΕ τόσο κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο 
και τον ίδιο µήνα ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα 
χρησιµοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), το έντυπο Ε7 
ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισµό του 
προσωπικού. 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού.  
Στην περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό µείωσης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 5% της επιχορήγησης, στις µικρές το 10% και στις 
µεσαίες το 15%. Τυχόν µειώσεις που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο 
προσωπικού τόσο κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον ίδιο 
µήνα ένα έτος µετά δεν θα ξεπερνούν αθροιστικά τα παραπάνω ποσοστά».  
 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης από τον 
δικαιούχο των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν στην επί τόπου 
επαλήθευση - πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
δηµιουργεί βάσει της προβλεπόµενης διαδικασίας το απαιτούµενο έντυπο  
Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης επένδυσης της επένδυσης, εισάγει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και 
πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική επιστολή µε 
τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν 
καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή του έργου1. 

 
5. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.4 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού 

σχεδίου», (σελ. 31). 
 
Η  παράγραφος τροποποιείται ως εξής:  
«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 
προθεσµίας των προβλεπόµενων 18 µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να 
υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση εξάµηνης παράτασης ολοκλήρωσης του 
έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η 
σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει 
καταβληθεί (εξοφληµένες δαπάνες) το 30% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού. Στο 30% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 

                                            
1 Σε αυτή την επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
του έργου. 
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περιλαµβάνονται και προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα 
υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. 
Περαιτέρω παράταση µέχρι 3 µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(περιπτώσεις ανωτέρας βίας) και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου». 

 
6. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», 

(σελ. 32). 
 
Τροποποιείται από 25% σε 35% το ποσοστό που αναφέρεται στην πρώτη 
παράγραφο και η φράση τροποποιείται ως εξής:  
«Επίσης η µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 35% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού». 

 
7. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», 

(σελ. 32). 
 
Η  τέταρτη παράγραφος τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής: 
«Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα 
επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις 
ήσσονος σηµασίας οι οποίες αναφέρονται σε: 
o Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, ISO, παρακολούθησης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης 
o Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 µήνες 
o Μεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης. 
o Αλλαγή εξοπλισµού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, 

εκτυπωτών. 
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 Μεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας 
που δεν υπερβαίνουν το 35% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

o Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 35% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής 
αξιολόγησης. 

o Αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος µόνο σε περίπτωση ενσωµάτωσης 
τραπεζικού δανεισµού (σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισµού 
δεν απαιτείται τροποποίηση.  

o Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης (µόνο στις 
περιπτώσεις που ο/οι νέος/οι τόπος/οι εγκατάστασης βρίσκεται/ονται σε 
µία ή περισσότερες τοποθεσίες, ενδοπεριφερειακά ή και διαπεριφερειακά 
εφόσον οι τοποθεσίες αυτές ανήκουν σε περιφέρειες του αµιγούς στόχου 
1 (Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Α. Μακεδονία και Θράκη και ∆υτική Ελλάδα). 
Στις περιφέρειες Αττικής, κ. Μακεδονίας, ∆. Μακεδονία, Στερεάς 
Ελλάδας, Ν. Αιγαίου, ο/οι νέος/οι τόπος/οι εγκατάστασης θα πρέπει να 
βρίσκονται σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες αποκλειστικά και µόνο σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο. 

o Αλλαγή υπεύθυνου έργου  
o Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου 

 
Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν 
εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ». 
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8. Κεφάλαιο 12, Παράγραφος 12.6 «Επιτροπή Παρακολούθησης», (σελ. 33). 

 
Η παράγραφος 12.6 τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής: 
Με απόφαση της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης των 
ενταγµένων έργων για την εξέταση αιτηµάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, 
απένταξης και γενικότερα θεµάτων που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση 
και παραλαβή των έργων, την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και µε την 
παρακολούθηση των έργων και την τήρηση των όρων του παρόντος µετά την 
ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού. 

 
Ειδικότερα όσον αφορά στις αρµοδιότητες της Επιτροπής, διευκρινίζονται τα 
εξής: 
 
-  Τα αιτήµατα τροποποίησης θα παρουσιάζονται στην Επιτροπή, µόνο 

στις περιπτώσεις που οι προτεινόµενες τροποποιήσεις υπερβαίνουν 
συνολικά το 35%, του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Οι 
περιπτώσεις ήσσονος σηµασίας, δεν περιλαµβάνονται στις προς εξέταση 
περιπτώσεις, από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε αυτές, ο ΕΦΕΠΑΕ 
θα αποφασίζει όσον αφορά στις προτεινόµενες τροποποιήσεις χωρίς τη 
σύγκλιση της επιτροπής.  

-  Η ολοκλήρωση των έργων γίνεται κυρίως µε την ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ.  
 

Ειδικότερα, σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση αλλαγής/µείωσης µόνο του 
Οικονοµικού Αντικειµένου µιας επένδυσης, δεν απαιτείται έγκριση από την 
Επιτροπή. Ο ΕΦΕΠΑΕ παραλαµβάνει και αποπληρώνει το έργο 
φροντίζοντας, στη σχετική Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
επένδυσης, να αναφέρεται ότι το ισχύον Φυσικό Αντικείµενο της επένδυσης 
υλοποιήθηκε µε χαµηλότερο κόστος. 

 
Στην περίπτωση µη υλοποίησης µέρους του Φυσικού Αντικείµενου, απαιτείται 
στη σχετική Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης επένδυσης να 
αναφέρεται ρητά αν για το έργο, ως έχει υλοποιηθεί, διαπιστώνεται ότι : 
• Είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 
• Υλοποιήθηκε από επιχείρηση-δικαιούχο που λειτουργεί νόµιµα. 
• Έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες του. 
• Εφόσον συντρέχουν και τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια, το έργο 

παραλαµβάνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή. 
 
-  Τα αιτήµατα απένταξης θα εξετάζονται από τα µέλη της επιτροπής, µετά 

από την παρουσίαση αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
 

Σηµειώνεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ ως άµεσος φορέας υλοποίησης θα έχει την 
υποχρέωση να παρουσιάσει τεκµηριωµένη εισήγηση επί του θέµατος κάθε 
φορά στην Επιτροπή, για τις παραπάνω περιπτώσεις.  
 
Ειδικότερα, για περιπτώσεις όπου απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή 
ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης.  
 
Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ και του    
ΥΠ.Α.ΑΝ.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης των έργων από την ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
περιλαµβάνει το σύνολο των ολοκληρωµένων έργων της πράξης, τα οποία 
έχουν παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
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Η απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία των ολοκληρωµένων 
έργων ανά περιφέρεια, όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη, τελικό προϋπολογισµό και 
καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη, καθώς και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης. 
 

9. Κεφάλαιο 13 «Υποχρεώσεις Ενισχυόµενων Επιχειρήσεων», Παράγραφος 3, 
(σελ. 34). 
 
Η  τρίτη παράγραφος διορθώνεται και συµπληρώνεται ως εξής: 
«Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωµένες 
να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας του έτους 2011 για χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση 
ελέγχου και διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο 
δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης 
που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου 
προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό 
µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της επιχορήγησης, στις µικρές το 
10% και στις µεσαίες το 15%. Τυχόν µειώσεις που θα προκύψουν κατά τον 
έλεγχο προσωπικού τόσο κατά το µήνα ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον 
ίδιο µήνα ένα έτος µετά δεν θα ξεπερνούν αθροιστικά τα παραπάνω 
ποσοστά. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση 
υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ µε βάση το έντυπο Ε7, τις Αναλυτικές 
Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί 
από τον ΕΦΕΠΑΕ για την ακριβή καταµέτρηση του προσωπικού». 

 
10. Παράρτηµα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ», Κεφάλαιο Α 1.1. 
«Κτιριακές Εργασίες (ανέγερση/διαµόρφωση) συνεργείων, χώρων 
στάθµευσης, αποθήκευσης και συντήρησης», (σελ. 8). 
 
Στην τελευταία παράγραφο διαγράφεται η πρόταση: 
«Ειδικά για την ανέγερση κτιρίου το µισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε 
(15) έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης)». 

 
11. Παράρτηµα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ», Κεφάλαιο Γ 
«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ (σελ.18). 
 

Στο σηµείο (β) διαγράφεται η πρόταση: «Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
δαπάνες αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, οι εν λόγω 
δαπάνες,  είναι µη επιλέξιµες για χρηµατοδότηση.» 
 
Επίσης, προστίθεται  στις επιλέξιµες δαπάνες η εξής παράγραφος : 
«Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες της κατηγορίας (α) πριν την 
ηµεροµηνία πρόσκλησης του προγράµµατος, οι εν λόγω δαπάνες, είναι µη 
επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες της κατηγορίας (β) πριν την 
υποβολή της πρότασης, οι εν λόγω δαπάνες καθώς και το σύνολο του 
επενδυτικού σχεδίου είναι µη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση». 

 
12. Παράρτηµα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ», Κεφάλαιο ∆ « 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ», (σελ. 19). 
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Προστίθεται  στους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης η εξής παράγραφος: 
«Εξόφληση τιµολογίων µέσω εταιρικών – πιστωτικών – χρεωστικών 
καρτών αρκεί να προσκοµιστούν τα εξής: α) αντίγραφο µηνιαίου 
λογαριασµού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας στο οποίο αναφέρονται 
αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν, β) σφραγισµένο από την 
Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) και γ) 
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή. 
Επιπλέον θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: 
1. Η εξόφληση του µηνιαίου λογαριασµού της Πιστωτικής Εταιρικής Κάρτας 

πρέπει να αφορά στο σύνολο της εκκαθαριζόµενης οφειλής και όχι στην 
ελάχιστη καταβολή. 

2. Αν για την καταρχήν δαπάνη δινόταν το δικαίωµα εξόφλησης σε «∆όσεις 
µέσω Πιστωτικής Κάρτας» τότε προφανώς απαιτούνται εξοφληµένοι στο 
σύνολό τους όχι ο πρώτος αλλά τόσοι µηνιαίοι Λογαριασµοί όσες ήταν και 
οι ∆όσεις που συµφωνήθηκαν. 

3. Σε κάθε περίπτωση ως ηµεροµηνία εξόφλησης κάθε τέτοιας δαπάνης 
θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής στην αντίστοιχη τράπεζα του 
τελευταίου µηνιαίου λογαριασµού που είχε δόση από τη συγκεκριµένη 
δαπάνη µε ότι αυτό συνεπάγεται για την περίοδο επιλεξιµότητας της 
επένδυσης». 

 
13. Παράρτηµα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ», Κεφάλαιο ∆ « 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ», (σελ. 21). 
 
∆ιαγράφεται η παρακάτω παράγραφος: 
«Σηµειώνεται ότι 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». 

 
14. Παράρτηµα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ», Κεφάλαιο ∆ « 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ», (σελ. 19). 
 
∆ιαγράφεται από την τρίτη από το τέλος παράγραφο η φράση: 
«(β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού 
από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των µετρητών». 

 
15. Παράρτηµα ΙV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», (σελ. 44). 
 
Αντικαθίσταται το παρακάτω δικαιολογητικό για την καταβολή της 
επιχορήγησης: «Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή 
γίνεται µε επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον 
λογαριασµό του δικαιούχου»  
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µε το εξής δικαιολογητικό: «Ηλεκτρονικό αποδεικτικό κατάθεσης και η 
αντίστοιχη κίνηση  του εταιρικού λογαριασµού µε το κατατεθειµένο ποσό». 

 
16. Παράρτηµα ΙV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», (σελ. 44). 
 
Αντικαθίσταται το δικαιολογητικό για την καταβολή της επιχορήγησης: 
«Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων §3 του άρθρου 12 του Π.∆. 186/26-5-
92)» µε το «Αθεώρητο τιµολόγιο». 

 
17. Παράρτηµα VΙΙΙ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ», (σελ. 60). 
 
Τροποποιείται ο τίτλος µε το ορθό: 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ». 

 
Β.  Αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης είναι ο συνηµµένος Οδηγός του 

Προγράµµατος και τα Παραρτήµατα αυτού όπου έχουν ενσωµατωθεί όλες 
οι µέχρι τώρα τροποποιήσεις, διορθώσεις και συµπληρώσεις.  

 
Γ. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενηµερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόµενους για την 

απόφαση αυτή. 
 
∆. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr. 
 

 
 

                   Ο Υπουργός  
  

                        Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
 
 

 
 
Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
 ΕΦΕΠΑΕ 
 ΕΥΣΕ∆ ΕΜΠ 
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