
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   26 -8-2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. 41240/ΕΥΣ6713       

ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 

  

 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  A Π Ο Φ Α Σ Η  

 
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-

2013. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

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

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 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/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 

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

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

165/Α/14.07.2000) 

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

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

6. Το ΠΔ 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009) 

7.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08) για 

την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), όπως ισχύει 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
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το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

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

περί κρατικών ενισχύσεων 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την 

εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για 

την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006)  

13. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 

της 20/05/2003)  

14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να 

ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις 

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22-

12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

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

(ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει 

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

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 

CCI2007GR6UN5001) 

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

έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006) 

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

έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 

2007GR161PO007) 

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

έγκρισης του Π.Ε.Π. Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008) 
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21. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 

2007GR16UPO001) 

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

έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner, 

Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων 

και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως 

μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διεθνή 

οικονομική κρίση 

24. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 

800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία 

25. Την υπ’ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: 

Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία»  

26.  Την υπ’ αρiθμ. Πρωτ. 39449/ΕΥΣ6448/07-08-09 Υπουργική Απόφαση διάθεσης 

πιστώσεων 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Την προκήρυξη της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών για την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου 

και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.  

 

Άρθρο 1 

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 

 

1. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 250 

εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη» «Δυτική Ελλάδα-

Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & 

Νήσοι Αιγαίου». 

2. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π. 

καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων.  
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Άρθρο 2 

Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων 

1) Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Οι.Ο.) – Γενική Γραμματεία 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.)– Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 

εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.) που ως αρμόδια Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης έχει την ευθύνη:  

o για την έκδοση της παρούσας προκήρυξης 

o για την έκδοση του σχετικού ενημερωτικού υλικού 

o για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων 

o για την αξιολόγηση των προτάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ.Οι.Ο. 

o για την ενημέρωση των δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

o για την έκδοση οδηγιών υλοποίησης για την εν λόγω προκήρυξη 

2) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει την μηχανογραφική υποστήριξη ταυτοποίησης 

των δεδομένων και αξιολόγησης των προτάσεων βάσει των στοιχείων που είναι 

καταχωρημένα στις Δ.Ο.Υ. 

3) Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3614/07 

ορίζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προέκυψαν από διαγωνιστική 

διαδικασία έπειτα από πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.  

Οι υποχρεώσεις των ΕΦΔ εξειδικεύονται, εκτός από την ως άνω πρόσκληση 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο τεύχος τεχνικής προσφοράς, στο αρθρ. 

4 Ν.3614/2007, στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 

(ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ). Ειδικά για την παρούσα 

προκήρυξη οι ΕΦΔ παρέχουν τις κάτωθι υπηρεσίες:  

• πιστοποίηση και έλεγχο των χρηματοδοτούμενων προτάσεων 

• καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσεων 

• δημιουργία, τήρηση και φύλαξη σχετικού φυσικού αρχείου του συνόλου των 

επενδυτικών προτάσεων 

• 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 

• ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ) και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) 

του Υπ.Οι.Ο. 
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4) Η Επιτροπή Ενστάσεων, ο ρόλος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, το φυσικό πρόσωπο-ελεύθερος 

επαγγελματίας που υποβάλλει πρόταση καλείται «δυνητικός δικαιούχος» της ενίσχυσης.  

1. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:  

• να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια 

• να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης  

• να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη 

διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική 

χρήση 2008) 

• να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό 

• να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα 

πριν την 1/1/2009 

• όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 

πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση 

ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων 

υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) 

 & 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 35.000 € 28.000 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,5 25.000 € 20.000 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 50.000 € 40.000 € 

*Όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β 

 

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η 

φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με 

πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο 

Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία 

(Α.μ.Α.).  

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό 

έντυπο Ε1. 
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• να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β.  

Λόγω του καθορισμού των νέων Κ.Α.Δ. με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία 

κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι 

δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει 

σε δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. 2008. 

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, 

αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η 

επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 

ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη. 

4. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της 

Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται 

στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην 

ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην 

πράξη). 

Άρθρο 4 

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης  

1. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι: 

 Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου  

προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν 

κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2004. 

 Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου  

προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν 

κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.  

2. Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί 

να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.  
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Άρθρο 5 

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης 

 

1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται ανά κατηγορία δραστηριότητας όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα Β, εντός των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΝΑΡΞΗ  

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

01/01/2004 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ελάχιστος  Μέγιστος  Ελάχιστος  Μέγιστος  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 10.000 40.000 6.250 25.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 8.000 16.000    5.000 10.000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 , 5 6.000 10.000 3.750 6.250 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω μέγιστο όριο. Στην περίπτωση αυτή οι 

υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης δεν επιχορηγούνται. 

2. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες 

από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.  

 

Άρθρο 6 

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες  

 

1. Η επιλέξιμη ενέργεια για συγχρηματοδότηση από την παρούσα προκήρυξη 

αναφέρεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ της παρούσας. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι οποίες 

πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά, αναφέρονται στον Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος Δ.  

 Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών, περιγράφονται στον Πίνακα 3 του 

Παραρτήματος Δ της παρούσας. 

2. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών. 

3. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία  

έναρξης υποβολής προτάσεων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7. Δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο 
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ενισχυόμενο κόστος της πρότασης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την 

ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων 

 

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

τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων  (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

1. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και 

το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, 

σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και 

όλες  οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η 

υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής. 

2. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 09/10/2009. 

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται. 

4. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που 

αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και 

μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον 

τόπο υλοποίησης της πρότασης.  

5. Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του: 

•  ΕΦΔ και  

• Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν 

οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του.   

Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί. 

Άρθρο 8 

Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

 

Προκειμένου να γίνει η  επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, τα 

απαιτούμενα στοιχεία, διαβιβάζονται από το Π.Σ.Κ.Ε. του ΥΠΟΙΟ στη Γ.Γ.Π.Σ. Η ως άνω 

διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια:  

1. Πρώτο στάδιο: Ταυτοποίηση των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων. 

Τα στοιχεία μητρώου που ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να συμπληρώσει στην αίτηση 

και θα ταυτοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου [Α.Φ.Μ.] 
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• Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας [Α.Δ.Τ.] ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, 

• όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης,  

• διεύθυνση έδρας  

• διεύθυνση υλοποίησης της πρότασης 

• ημερομηνία τελευταίας έναρξης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώσουν στην αίτηση τα ορθά και σε ισχύ 

στοιχεία. Δεδομένου ότι τα παραπάνω στοιχεία θα ταυτοποιούνται με τα στοιχεία που 

έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να  έχουν 

δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ορθά και σε ισχύ στοιχεία τους. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων για οποιοδήποτε λόγο, οι δυνητικοί 

δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθωτική υποβολή εντός 

προκαθορισμένης προθεσμίας για την οποία θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω του 

Π.Σ.Κ.Ε. (www.ependyseis.gr). 

Ακολούθως, σε περίπτωση που κατόπιν της διορθωτικής υποβολής τα υποβληθέντα 

στοιχεία δεν ταυτοποιηθούν, η πρόταση θεωρείται ως μη παραδεκτή. 

2. Δεύτερο στάδιο: Εξέταση της παραδεκτότητας της πρότασης.  

Προκειμένου να είναι παραδεκτή μια πρόταση πρέπει:  

α) να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 2 της παρούσας  

β) οι αιτήσεις έναρξης (πλην επανέναρξης δραστηριότητας που έχει διακοπεί εντός του 

2009)/επέκτασης/μεταβολής δραστηριότητας να έχουν γίνει πριν την 01/01/2009. Δεν 

περιλαμβάνονται οι δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ 1997 σε ΚΑΔ 2008 βάσει της ΠΟΛ 

1133/2008. 

γ) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να ασκεί επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με 

το Παράρτημα Β της παρούσας  

 δ) η επενδυτική πρόταση να αφορά επιλέξιμη δραστηριότητα, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Β της παρούσας 

 ε) ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης να είναι σύμφωνος με το Άρθρο 5 της 

παρούσας προκήρυξης. 

 Οι επενδυτικές προτάσεις που δεν πληρούν μια ή περισσότερες από τις ως άνω 

προϋποθέσεις  θεωρούνται «μη παραδεκτές».  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή περισσοτέρων της μιας (1) πρότασης από έναν δυνητικό 

δικαιούχο σε έναν ή περισσοτέρους Ε.Φ.Δ. καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις 

αυτοδίκαια «μη παραδεκτές». 

3. Τρίτο στάδιο: Βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης  

Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της παρούσας.  

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει των αλγοριθμικών υπολογισμών που 
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παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΣΤ ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Η βαθμολόγηση υπολογίζεται στην κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100) και 

στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.  

Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί εφόσον είναι παραδεκτή και έχει λάβει 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μονάδες, σε σύνολο (100) μονάδων. Στην περίπτωση αυτή 

η πρόταση χαρακτηρίζεται σαν «θετικά αξιολογημένη». Όσες επενδυτικές προτάσεις 

έχουν βαθμολογία μικρότερη του δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως «αρνητικά» 

αξιολογημένες προτάσεις. 

Οι «θετικά» αξιολογημένες προτάσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. 

Ο καθορισμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται γίνεται με βάση τη σειρά 

κατάταξής τους στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογημένων προτάσεων και μέχρι την 

εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης ανά 

προκηρυσσόμενη δράση, σύμφωνα με την ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε 

φορά ισχύει. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το απομένον ποσό της δημόσιας 

επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθμων προτάσεων, 

όλες οι ισόβαθμες προτάσεις δεν χρηματοδοτούνται. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης 

επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και σε 

περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες - 

άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.). λαμβάνουν στο στάδιο αυτό τη μέγιστη βαθμολογία. Ο 

έλεγχος των στοιχείων βασίζεται στα αντίστοιχα πεδία του φορολογικού εντύπου Ε1. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να προχωρήσουν σε ένσταση επί του αποτελέσματος 

της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

παρούσας.  

Άρθρο 9 

Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων εκ μέρους των Δικαιούχων 

 

1. Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η 

οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.  

2. Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης της επενδυτικής τους πρότασης 

στους δυνητικά δικαιούχους. 

3. Οι ενστάσεις μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Ενστάσεων, εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών από την αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων. 

4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων εντός ενδεικτικής 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών στους δικαιούχους 
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των προτάσεων, στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, καθώς και 

στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων (ΕΥΣ). 

 

 

Άρθρο 10 

Υλοποίηση 

 

1. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων, ο Γενικός 

Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης εγκρίνει με αποφάσεις τις προτάσεις των 

δικαιούχων των ενισχύσεων. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους δικαιούχους με 

συστημένες επί αποδείξει επιστολές.  

2. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου υλοποίησης της πρότασης θα προσδιορίζεται 

στην  εγκριτική απόφαση. 

3. Η έναρξη υλοποίησης της πρότασης πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και δεν δεσμεύει τη χρηματοδότηση 

αυτής στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 

4. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται για την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικείμενου που έχει περιγράψει στην πρόταση που έχει υποβάλλει. Ο 

έλεγχος και η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των επιμέρους δαπανών, ενεργειών 

καθώς και του εύλογού τους κόστους διενεργείται κατά τη φάση του επιτόπιου ή/και 

διοικητικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας.  

 

 

Άρθρο 11 

Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης, ελέγχου ολοκλήρωσης και 

παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων 

 

1. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων και των 

επιλέξιμων δαπανών τους καθώς και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των 

επενδύσεων, διενεργείται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) 

σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ των 

τελευταίων και του Υπ.Οι.Ο.  

2. Το Υπ.Οι.Ο. εκδίδει οδηγίες σχετικά με την διαδικασία των ελέγχων, τα έντυπα που 

απαιτούνται, τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, κλπ. 

3. Ο Ε.Φ.Δ. προβαίνει σε πιστοποίηση-έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του έργου του εκάστοτε δικαιούχου της ενίσχυσης, διενεργώντας έναν (1) διοικητικό 

ή/και έναν (1) επιτόπιο έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρότασης 

και κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του δικαιούχου και παραλαβής του από το 

αρμόδιο υποκατάστημα σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ζ. Ο δικαιούχος δύναται 

να υποβάλλει αίτημα ελέγχου μόνον μετά το πέρας της περιόδου υλοποίησης και εντός 

περιόδου ενός (1) μηνός. Ο έλεγχος διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την 

υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος. Ο έλεγχος γίνεται στα πρωτότυπα 

παραστατικά. 

4. Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης από την εγκριτική απόφαση 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από 

τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δύναται να λάβει την 

εγκριθείσα επιχορήγηση.  

5. Η επιλογή των δικαιούχων στους οποίους θα διενεργηθούν επιτόπιοι έλεγχοι γίνεται 

δειγματοληπτικά από το ΥΠΟΙΟ.  

6. Οι έλεγχοι ολοκληρώνονται με τη σύνταξη εκθέσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. και τη έκδοση 

βεβαίωσης ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης από τον Ε.Φ.Δ., όπου ορίζεται και το 

τελικό καταβλητέο ποσό στον επενδυτή. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου και κοινοποιείται στον 

επενδυτή.  

7. Σε περίπτωση που η έκθεση τελικού ελέγχου δεν πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

επένδυσης εντός της τεθείσας προθεσμίας ολοκλήρωσης, τότε σε αυτήν περιγράφεται 

η διαπιστωθείσα κατάσταση της επένδυσης και  εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 

εγκριτική απόφαση. 

8. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής 

κλίμακας (πχ. αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης 

πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης. 

9. Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων αδειών ή /και δικαιολογητικών, που αφορούν τη νόμιμη 

άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ. Τα 

ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. Η λήψη όλων των ανωτέρω 

αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης 

ολοκλήρωσης.  

10. Ο Ε.Φ.Δ. μπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν 

τηρηθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων.  

11. Μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων και προκειμένου να διασφαλίζεται η 

παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων των 

ενισχύσεων, το Υπ.Οι.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα 

στοιχεία των  φορολογικών εντύπων τους. Επιπλέον οι Ε.Φ.Δ. διενεργούν διοικητικές 

επαληθεύσεις βάσει των υποχρεωτικά υποβληθέντων υπεύθυνων δηλώσεων των 

δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο 13.  

12. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται επίσης από αρμόδια όργανα του Ελληνικού 
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Δημοσίου ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν και μετά την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης της πρότασης. 

13. Η ολοκλήρωση της υλοποίησης των προτάσεων που θα ενισχυθούν βάσει της 

παρούσας προκήρυξης και η αποπληρωμή τους δεν μπορεί να ξεπερνά την 

30/06/2012. 

 

Άρθρο 12 

Διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους των 

ενισχύσεων 

1. Οι Ε.Φ.Δ. ανοίγουν ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για κάθε ενότητα πράξεων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, στον οποίο μεταβιβάζονται τα 

αναγκαία ποσά από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε). Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή 

ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι, που πιθανόν 

δημιουργηθούν από την παραμονή των εισροών στον παραπάνω λογαριασμό, 

αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 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.Δ.Ε. με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Η δημόσια επιχορήγηση για κάθε εγκεκριμένη επένδυση δικαιούχου ενίσχυσης 

καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Δ. σε μια (1) δόση χωρίς καμία μείωση ή κράτηση, με την 

προϋπόθεση ότι έχει πιστοποιηθεί η πραγματοποίηση του αντίστοιχου φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε. Η 

δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Δ. αποκλειστικά με δίγραμμη 

τραπεζική επιταγή στο όνομα του δικαιούχου που πρέπει να εισπραχθεί από τον 

δικαιούχο εντός μηνός από την παραλαβή της. 

3. Ο Ε.Φ.Δ. καταβάλλει τα ποσά της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους 

των ενισχύσεων εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του 

ελέγχου και με την προϋπόθεση ότι έχουν μεταβιβασθεί τα αναγκαία ποσά από το 

ΥΠΟΙΟ. 

4. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της δημόσιας επιχορήγησης σε τρίτους. 

 

Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης 

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

στην παρούσα προκήρυξη και στην εγκριτική απόφαση. 
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2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό 

Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Εξαίρεση 

αποτελεί η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο 

της ενίσχυσης για την λήψη δανείου.  

3. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών 

ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να μη μεταβάλλει τη χρήση 

της ενισχυόμενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (πέντε) ετών 

μετά την ολοκλήρωσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε 

ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Ομοίως, ο 

δικαιούχος υποχρεούται σε ολική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας 

επιχορήγησης στην περίπτωση που μετεγκατασταθεί από νησί με πληθυσμό 

μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή από κάποια περιοχή του Παραρτήματος Γ σε 

περιοχή που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Γ.  

4. 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 της πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης 

ολοκήρωσης. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης, ο δικαιούχος αποστέλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση στον Ε.Φ.Δ. που αναφέρει την διατήρηση των επιχορηγουμένων 

παγίων ή την αντικατάστασή τους από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου 

αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή μερική 

επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

5. Απαγορεύεται η εκμίσθωση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης μέχρι τη 

συμπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η υποχρέωση ελέγχεται με Υπεύθυνη Δήλωση την 

οποία αποστέλλει ο δικαιούχος στον αρμόδιο ΕΦΔ.  

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα 

προκήρυξη, ο δικαιούχος υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή των ποσών της 

δημόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή η μη υλοποίηση της πρότασης, μετά 

από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 

Π.Σ.Κ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα δημόσια επιχορήγηση 

καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της.  

7. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης 

από τον δικαιούχο γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης 

συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 
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Τα Παραρτήματα Α,  Β,  Γ,  Δ, Ε, ΣΤ και Ζ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
 

              ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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Πίνακας αποδεκτών 

 

Εθνικό Τυπογραφείο (προς δημοσίευση) 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Καποδιστρίου 34 

104 32 Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Παπαθανασίου 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθ. Μπούρα 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Σπ. Ευσταθόπουλου 

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή κ. Εμμ. Κατσιαδάκη  

5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π.  

6. Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού & Αξιολόγησης  

7. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής  
8. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 

9. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 
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