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 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» 
 

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Στόχος Δράσης 
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, 
επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή 
τους. 
 
Δυνητικοί Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι αποκλειστικά υφιστάμενες Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (ήτοι, εξαιρουμένων των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης: 
i. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 
δωδεκάμηνης διάρκειας, 
ii. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», της 
Πρόσκλησης). 
 
Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση: 
o Είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους 
από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, 
o είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ 
ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. 
ευρώ και 43 εκατ. ευρώ. 
 
Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε 
ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα 
σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια 
που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας 
της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο 
διαδοχικά οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια 
επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις - θα πρέπει να διατηρεί 
την ιδιότητα της μεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης. 
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 
-  Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί 
ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με 
ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και 
όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. 

-  Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο 
δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 
εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in 
shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

 
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ): 
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Περιβάλλον 
 Τουρισμός 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Υγεία 
 Υλικά - Κατασκευές 
 
Συνοπτικά, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

β. Ορυχεία και λατομεία 
γ. Μεταποίηση 
δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και 
κλιματισμού 
ε. Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης 
στ. Κατασκευές 
ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών  
η. Μεταφορά και αποθήκευση 
θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης 
ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 
ιγ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
ιδ. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
ιστ. Εκπαίδευση 
ιζ. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα 
ιη. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 
ιθ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
 
Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και 
έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
02. Δασοκομία και υλοτομία 
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το στάδιο της αξιολόγησης 
των αιτήσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός εκ των 
ανωτέρω ΚΑΔ, τότε αυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση 
στη Δράση. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι 
ακόλουθες:  
 Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, 
 να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της 

παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση 
χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, 

 να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VI «Ορισμός 
ΜΜΕ»), 

 να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η 
άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η 
προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής, 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, 
Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
του ν.4308/2014, 

 να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την 
έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής 
Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης), 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 
έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια 
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά, 

 να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη 
συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, 
ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε 
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους, 
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 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 
λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον 
τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 
τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης 
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της 
ενίσχυσης, 

 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 
4488/2017 (Α137/13.09.2017), 

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά 
Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μια ακόμα 
νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνον στις περιπτώσεις οικειοθελούς 
απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό 
τους. 
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.  
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, 
είναι: 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του επιχορήγουμενου 

προϋπολογισμού), 
 Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, 

τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων (έως 100% του 
επιχορήγουμενου προϋπολογισμού), 

 Μεταφορικά μέσα: 
Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα της 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:  
α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή  
β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. 
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: 
μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 

4.000€). 
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) (40% και 

μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ). 
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ 
βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη 
διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης. 
 
Γενικές επισημάνσεις: 
- Στην κατηγορία δαπάνης Συστήματα πιστοποίησης, όσες ενέργειες 

σχετίζονται με πιστοποίηση θα είναι επιλέξιμες μόνο εάν 
καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης. 

- Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως 
παραστατικά αυτοτιμολόγησης. 

- Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και 
προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική 
Νομοθεσία. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ 
όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
 
Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 
κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 400.000,00€. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών 
του επενδυτικού σχεδίου.  
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) 
αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών. 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (ο τραπεζικός δανεισμός δεν 
είναι υποχρεωτικός). 
 
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. 
Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30%, του κάθε εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 18 μήνες, από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 
Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000€ 
(Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις 13 περιφέρειες της χώρας. 
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους.  
 
Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων  
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών 
σχεδίων ορίζεται η 27/6/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 
18 μηνών από την αρχική δημοσίευση. 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους 
δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ). 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και 
ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα 
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της δράσης σε μη 
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου. 
 
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής στο ΠΣΚΕ. 
Η υποβολή ελλιπούς ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας από τον 
δυνητικό δικαιούχο θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του 
επενδυτικού του σχεδίου. Είναι δυνατόν κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, να ζητηθούν 
διευκρινιστικά/επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια 
της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 
Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το 
άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Προϋπόθεση για την 
επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η σωρευτική 
τήρηση των ακόλουθων: 

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, 
ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των 

τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής (Τμήμα Α), 
iii. η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου 

να είναι το 50 (Τμήμα Β). 
 
Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η 
αίτηση έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την 
απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων των λοιπών 
προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της σχετικής άδειας πριν την καταβολή 
επιχορήγησης. 

 
Ένταξη πράξεων και διαδικασία ενστάσεων 
Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων καθώς και των απορριφθέντων 
αιτήσεων χρηματοδότησης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους 
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr).  
Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους 
δικαιούχους ενταγμένων πράξεων όσο και τους υποψηφίους των 
οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε. 
 
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν 
απορριφθεί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης 
ένταξης/απόρριψης. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
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ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης 
ένταξης/απόρριψης. 
 
Παρακολούθηση Έργων 
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξής του. 
Κατά τους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έκδοση της 
απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το 
ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών. 
 
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι 
δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο και έως την εκτέλεση του 80% του 
επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τηρώντας 
τον περιορισμό της υλοποίησης του 30% του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου κατά τους πρώτους 18 μήνες. 
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, πρέπει να υποβληθεί 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και το αργότερο εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών μετά την 
τυπική ημερομηνία λήξης του. 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής επαλήθευσης 
- πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος 
ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης. 
 
Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο 
και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε 
συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική 
επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς 
εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού 
ορίου των 50.000€. 
 
Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά 
πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των 
μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα 
εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. 
 
Επαλήθευση πράξης 
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις 
υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με 
δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά 
επιχορηγούμενης δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να 
περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε 
θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού. 
Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση 
του έργου και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού 
αντικειμένου του έργου στο σύνολό του, καθώς και επίλυση θεμάτων 
που προέκυψαν σε τυχόν προηγηθείσα διοικητική επαλήθευση. 
 
Καταβολή ενίσχυσης 
Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από 
την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων. 
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 
Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης 
(εκτός της προκαταβολής) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την 
παροχή δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της 
δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για στην υλοποίηση 
της επένδυσης. 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της 
δημόσιας χρηματοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προερχόμενης από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Παρέχεται η δυνατότητα 
χορήγησης εκ νέου προκαταβολής σε δικαιούχο που έχει λάβει 
προκαταβολή όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου 
του, με διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής, ωστόσο η 

συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης. 
Η/οι ενδιάμεση/ες καταβολή/ες καταβάλλονται έπειτα από υποβολή 
σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς 
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου 
μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα 
δημόσια χρηματοδότηση. 
Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν 
μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας 
χρηματοδότησης. 
Η αποπληρωμή του έργου καταβάλλεται μετά την επιτόπια 
επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή 
του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης.  
 
Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow 
Account) 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να 
κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή 
«Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού»,    προκειμένου να 
καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, 
τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – 
Πιστοποίηση από τον ΕΦ δαπάνες απευθείας στους 
παρόχους/προμηθευτές του. 
Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account ωστόσο 
εφόσον επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω 
ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
Δαπανών, αλλά και σε έντυπη μορφή την τυποποιημένη δήλωση 
προσχώρησης. 
 
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε 
τράπεζα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε 
δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account. 
 
Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται 
τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του 
επενδυτικού σχεδίου χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση από τον 
Δικαιούχο να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από τον δικαιούχο στον 
Ενδιάμεσο Φορέα, εφόσον: 
- Δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του επενδυτικού 

σχεδίου, 
- δεν μεταβάλλονται βαθμολογικά τα κριτήρια αξιολόγησης 
- δεν αυξάνεται ο εγκεκριμένος επιχορηγούμενος Π/Υ του 

επενδυτικού σχεδίου, 
- δεν μειώνεται ο εγκεκριμένος επιχορηγούμενος Π/Υ του 

επενδυτικού σχεδίου κάτω από το όριο των 50.000 €, 
- τηρούνται οι περιορισμοί στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, 

όπου αυτοί προβλέπονται. 
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται 
τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως: 
  Αλλαγή υπεύθυνου έργου. 
  Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 
  Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 
  Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης. 
  Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση ενσωμάτωσης ή 
κατάργησης τραπεζικού δανεισμού. 

  Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της 
Περιφέρειας χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 

  Αλλαγή προμηθευτή. 
  Αλλαγή δαπάνης/δαπανών συνολικής αξίας ίσης, ως ποσοστό, με το 
20% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού 
σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της ίδιας Κατηγορίας δαπανών. 

 
Οι τροποποιήσεις με τους προαναφερόμενους περιορισμούς, μπορούν 
να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης / πιστοποίησης και να 
εξετάζονται απευθείας με αυτό, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 
 
 
 
 

                                                                                                   


