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                                                                                    Μικρομεζαίων Επιτειρήζεων ποσ  
                                                                                    δραζηηριοποιούνηαι ζηοσς ηομείς  
                                                                                    Μεηαποίηζης, Τοσριζμού, Εμπορίοσ –  
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Θέμα : Ενημϋρωςη ςτουσ δικαιούχουσ προγρϊμματοσ ΕΣΠΑ 
 
 
Το Επιμελητόριο  Χανύων και η Αναπτυξιακό Κρότησ, ςτο πλαύςιο τησ από κοινού προςπϊθειασ για 
την αδιϊλειπτη ενημϋρωςη των επιχειρόςεων – δικαιούχων του προγρϊμματοσ «Ενίςχυςη 
Μικρομεςαίων Επιχειρήςεων που δραςτηριοποιούνται ςτουσ τομείσ Μεταποίηςησ, 
Τουριςμού, Εμπορίου – Υπηρεςιών» ςτο πλαύςιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με ςκοπό την επιτϊχυνςη 
των διαδικαςιών για την απρόςκοπτη υλοποίηςη και επιτυχή ολοκλήρωςη των έργων τουσ, με 
την παρούςα, ςασ εφιςτούν την προςοχό ςτα κϊτωθι ςημεύα ενδεικτικϊ ελϋγχου για το ϋργο ςασ. 
 

Το ςύνολο των δαπανών του έργου ςασ πρέπει να : 

 ςχετύζεται με την επιχορηγούμενη δραςτηριότητα, 

 ϋχει εγκριθεύ και να ταυτύζεται με το εκϊςτοτε ιςχύον (εγκεκριμϋνο) Τεχνικό Παρϊρτημα 
(δύνεται η δυνατότητα ϋγκριςησ μϋχρι και δύο τροποποιόςεων φυςικού & οικονομικού 
αντικειμϋνου, κατόπιν αύτηςησ του δικαιούχου, ςύμφωνα με την ενότητα 16.1 του Οδηγού του 
Προγρϊμματοσ), 

 ϋχει υλοποιηθεύ μετϊ την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ επενδυτικόσ πρόταςησ 
(λαμβϊνονται υπόψη η παραγγελύα, το προςύμφωνο, η προκαταβολό, το ςυμφωνητικό, τα 
παραςτατικϊ διακύνηςησ, τιμολόγηςησ και εξόφληςησ, τα οπούα αποτελούν νομικϋσ 
δεςμεύςεισ του ϋργου και επιςημαύνεται ιδιαύτερα ότι, ϋργα ςτα οπούα εντοπύζονται νομικϋσ 
δεςμεύςεισ πριν την ηλεκτρονικό υποβολό τησ πρόταςησ θα απεντϊςςονται ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 8 και την υπόμνηςη 28 του ΕΚ 800/2008), 

 ϋχει υλοποιηθεύ ςτον εγκεκριμϋνο τόπο υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ,  

 ϋχει εξαςφαλιςτεύ η απαιτούμενη ϊδεια / ϋγκριςη / ενημϋρωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ (π.χ. 
για οικοδομικϋσ εργαςύεσ, κτιριακϋσ επεμβϊςεισ, επιςκευϋσ, ςυντηρόςεισ, εγκαταςτϊςεισ, 
κλιματιςτικϊ, ηλιακούσ, ςυςτόματα ΑΠΕ κλπ),  

 ϋχει εξοφληθεύ με επιλϋξιμο τρόπο (οι δαπϊνεσ/παραςτατικϊ πληρωτϋασ αξύασ ϊνω των 
3.000€ – μϋχρι 31/12/2013 – ό ϊνω των 500€ – από 01/01/2014 – εξοφλούνται απαραύτητα 
μϋςω τραπϋζησ από τον εταιρικό λογαριαςμό τησ δικαιούχου επιχεύρηςησ ςτον εταιρικό 
λογαριαςμό του προμηθευτό, με ςαφό αναφορϊ ςτον νόμιμο εκπρόςωπο τησ δικαιούχου 
επιχεύρηςησ – καταθετόρια voucher κλπ) 
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 ϋχει εγγραφεύ ςτα βιβλύα τησ επιχεύρηςησ ςύμφωνα με τον ΚΒΣ/ΚΦΑΣ 

 ςυνοδεύεται από τα δικαιολογητικϊ και τα παραδοτϋα των Παραρτημϊτων VΙΙ και XV του 
Οδηγού του Προγρϊμματοσ,  

 ςε περύπτωςη που ςτο επιχειρηματικό ςχϋδιο ϋχουν εγκριθεύ δαπϊνεσ που αφορούν ςτην 
διευκόλυνςη τησ προςβαςιμότητασ των ΑμεΑ, οι δαπϊνεσ αυτϋσ δεν δύναται να μεταφϋρονται 
ςε ϊλλη κατηγορύα δαπανών, ούτε να μειώνεται ο προώπολογιςμόσ τουσ.  

 
Για την επιτϊχυνςη των διαδικαςιών επαλόθευςησ – πιςτοπούηςησ και εκταμύευςησ δημόςιασ 
δαπϊνησ  (επιχορόγηςη), εύναι κρύςιμη η ϋγκαιρη υποβολό από την πλευρϊ του δικαιούχου όλων των 
προαπαιτούμενων αιτημϊτων τροποπούηςησ. Πολύ ςυχνϊ ο εντοπιςμόσ τϋτοιων αιτημϊτων κατϊ την 
διαδικαςύα επαλόθευςησ προςθϋτει ςημαντικό καθυςτϋρηςη ςτην ολοκλόρωςη των ελϋγχων.  
 
Κατϊ την τελικό επαλόθευςη – πιςτοπούηςη του ϋργου ςασ, εύναι απαραύτητο να υπϊρχουν ό να 
ϋχουν δημιουργηθεύ υποδομϋσ πρόςβαςησ των ΑμεΑ (περιπτώςεισ υποχρϋωςησ με ύδια κεφϊλαια τησ 
επιχεύρηςησ) και να ϋχει αναρτηθεύ η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα πινακύδα πληροφόρηςησ & 
δημοςιότητασ.  
 
Επύςησ, κατϊ την ολοκλόρωςη, για την παραλαβό του ϋργου ςασ, απαραύτητη προώπόθεςη εύναι να 
υπϊρχει η ανανεωμϋνη ϊδεια λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ (ό κατ’ ελϊχιςτο να ϋχει ολοκληρωθεύ η 
διαδικαςύα αύτηςησ για την ανανϋωςό τησ).  
 
Το ςύνολο των ωσ άνω ςημείων, είναι ζωτικήσ ςημαςίασ, ωσ προσ την ομαλή πορεία 
υλοποίηςησ των έργων, την αποτελεςματικότερη και επιτυχή ολοκλήρωςη των διαδικαςιών 
επαλήθευςησ – πιςτοποίηςησ και εκταμίευςησ, για την αποφυγή άςκοπων καθυςτερήςεων 
και την επιτάχυνςη των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων μερών (δικαιούχοι, ΕΦΕΠΑΕ 
ΥΠΑΝΑΝ).  
 
Επιςημαίνεται ιδιαίτερα και τονίζεται ότι, οι ανωτέρω επιςημάνςεισ, ςε καμία περίπτωςη 
δεν υποκαθιςτούν τον Οδηγό Εφαρμογήσ, τον Οδηγό Υλοποίηςησ, καθώσ και το ςύνολο των 
κανονιςτικών διατάξεων του προγράμματοσ, η άριςτη γνώςη των οποίων αποτελεί 
καθοριςτική υποχρέωςή των δικαιούχων, για την ομαλή ταχεία και επιτυχή έκβαςη τησ 
ολοκλήρωςησ του έργου τουσ. 
 
Τον Οδηγό Υλοπούηςησ καθώσ και ςχετικό ενημερωτικό βοηθητικό υλικό μπορεύτε να βρεύτε ςτα site 
τησ Αναπτυξιακόσ Κρότησ http://www.ank.gr/gr/index.asp?p=1-306 , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, 
και του Υπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ   www.antagonistikotita.gr/pep/guide.asp . 
 
Για διευκρινύςεισ και πληροφορύεσ μπορεύτε να επικοινωνεύτε με: 
 

 Την Κα Μαρία Γρυπάρη για τα ϋργα τησ θεματικόσ ενότητασ Εμπόριο & Υπηρεςίεσ ςτο 
τηλ. 2810- 302421 ό ςτο E – mail : gripari@ank.gr  

 Την Κα Χαρά Εφεντάκη για τα ϋργα τησ θεματικόσ ενότητασ Τουριςμόσ ςτο τηλ. 2810- 
302426 ό ςτο E – mail :  xaraefendaki@ank.gr και  
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 Τον κ. Γιώργο Τερζάκη για τα ϋργα τησ θεματικόσ ενότητασ Μεταποίηςη ςτο τηλ. 
2810- 302423 ό ςτο E – mail : gterzakis@ank.gr.  

 Την Κα Μαρία Πρινιανάκη, για θϋματα γραμματειακόσ υποςτόριξησ ςτο τηλ. 2810 – 
302400 ό ςτο      E – mail : mprinianaki@ank.gr. 

 

 
Με εκτίμηςη 
Ο Πρόεδροσ  

 
Ιωάννησ Μαργαρώνησ 


