
 

 
 

 

 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 

για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα: 

 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1627/564/Α2/29.03.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας Αλέξανδρου Χαρίτση, αναφορικά με τη δράση «Αναβάθμιση 
πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές» του ΕΠΑνΕΚ  τροποποιείται η με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 1390 και 
κωδικό ΚΕ04) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), 
όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 1772/445/Α2/08.04.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΨΛ4653Ο7-ΥΜ4), Α.Π. 
2452/641/Α2/13.05.2016 (ΑΔΑ: 6ΜΗ24653Ο7-ΒΤ1), Α.Π. 2594/686/Α2/19.05.2016 
(ΑΔΑ:ΨΜΨΘ4653Ο7-ΣΞ1), Α.Π. 2957/808/Α2/ 06.06.2016 (ΑΔΑ:61ΝΥ4653Ο7-1ΚΟ) και Α.Π. 
3574/992/A2/05.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΛΤΛ4653Ο7-3ΧΟ) όμοιες αποφάσεις, λόγω της ανάγκης 
επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν 
επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των 
επιχειρηματικών σχεδίων. 
 
Συγκεκριμένα: 

 
1. Το Κεφάλαιο Ι.1.10.2 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
Με το πέρας των υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης 
τους η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την 
υποστήριξη του ΕΦ.  
 
O ΕΦ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της 
διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  
 
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:  

• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής  



• έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου  
• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.  

 
Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνουν 
αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων 
στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του 
ενωσιακού προϋπολογισμού.  
 
Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 - 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την 
θετική απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων.  
 
Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε 
υποκριτηρίου. Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω 
κριτηρίων είναι το 100,00.  
 
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων  
 
Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  
Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται από δύο (2) διαφορετικούς αξιολογητές 
με βάση τα κριτήρια της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

• Τα επενδυτικά σχέδια ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές με τυχαία επιλογή 
μέσω του ΠΣΚΕ.  

• Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

• Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν 
ταυτίζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο 
με το επενδυτικό σχέδιο.  

• Αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο για μια Περιφέρεια αποκλείονται από 
την κλήρωση για την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη 
Περιφέρεια.  

• Οι αξιολογητές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, αλλά ούτε και στον 
ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης,  

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφωνία των δύο αξιολογητών ως προς τις Τυπικές 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, το επενδυτικό σχέδιο θα προωθείται, με σχετική εισήγηση 
του ΕΦ, στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

• Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 
25% του άριστα, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου, με την ίδια διαδικασία τυχαίας 
επιλογής μέσω ΠΣΚΕ, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς περαιτέρω χρήση 
αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες, όπου οι βαθμολογίες εμφανίζουν την μικρότερη μεταξύ 
τους απόκλιση.  

• Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται με το μ.ο. των της βαθμολογίας των δύο 
αξιολογητών.  

• Σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι από τις δύο επικρατούσες αξιολογήσεις 
προϋπολογισμοί αποκλίνουν λιγότερο από το 25% του αρχικού προϋπολογισμού του 



επενδυτικού σχεδίου, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο, ο 
προϋπολογισμός ταυτίζεται με το μέσο όρο των προτεινόμενων 2 προϋπολογισμών.  

• Στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο ή/και 
απόκλιση προϋπολογισμών μεγαλύτερη του 25% του αρχικού, καλείται να αποφασίσει η 
Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦ σχετικά με το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου  

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από τους 
αξιολογητές, οι κατάλογοι των αξιολογήσεων όπως παράγονται από το ΠΣΚΕ με τη τελική σειρά 
κατάταξης, αποστέλλονται με σχετική εισήγηση από τον ΕΦ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, η οποία 
με τη σειρά της τους διαβιβάζει αρμοδίως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
Στους ανωτέρω καταλόγους ενδεικτικά αναφέρονται:  
1. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου {π.χ. κωδ. Επενδυτικού σχεδίου, επωνυμία 
επιχείρησης, κατάσταση επιχείρησης (νέα/υφιστάμενη)}  
2. Ο βαθμός του κάθε αξιολογητή  
3. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία των δύο αξιολογητών. Η τελική βαθμολογία 
διαμορφώνεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.  
4. Ο επιχορηγούμενος Π/Υ  
5. Η εισήγηση του ΕΦ. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦ να διασφαλίζεται ότι ο 
εισηγητής δεν ταυτίζεται με τον αξιολογητή του επενδυτικού σχεδίου.  
 
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο του κάθε επενδυτικού σχεδίου, ως προς τα εξής:  
i. τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτικού σχεδίου  
ii. το βαθμό που έβαλε στο επενδυτικό σχέδιο ο κάθε αξιολογητής  
iii. το Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών  
iv. τον προτεινόμενο προϋπολογισμό από κάθε αξιολογητή και στην αναλογούσα δημόσια 
επιχορήγηση.  
 
Παράλληλα δύναται να προβεί σε δειγματοληπτική εξέταση των αξιολογήσεων και των 
εισηγήσεων. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και οι εισηγητές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης 
ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης μέχρι και τη δημοσίευση του Προσωρινού 
Καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦ συντάσσει πρακτικό, που 
περιλαμβάνει:  

• την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.  
• για κάθε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο (που συγκεντρώνει δηλαδή βαθμολογία άνω του 

50 και δεν έχει προβλήματα επιλεξιμότητας) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, την 
ανάλυση αυτού κατά κατηγορία δαπανών, καθώς και την περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου.  

• για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια ή δαπάνες τη σχετική τεκμηρίωση  
 
Η τελική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων γίνεται συνολικά και για τις δύο κατηγορίες 
δικαιούχων με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ομάδα περιφερειών. 
 



Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων, με τα πρακτικά αξιολόγησης 
της Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα 
Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, και εκδίδεται Απόφαση με τον 
προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων όπως προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης 
και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του Παραρτήματος XIII της παρούσας 
Αναλυτικής Πρόσκλησης. 
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
με τη σειρά που περιγράφονται στην ενότητα «Ι.1.9- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες 
παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. 
 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την 
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΦ. Η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 
 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο 
παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η 
απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 
εμπρόθεσμης υποβολής. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) 
ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»  
Επωνυμία Επιχείρησης 
«……………………………………………………………»  
ΑΦΜ «......................................................................................................»  
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου1 (1) : «………………….»  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»  
 
Με την εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή του φυσικού φακέλου ο δυνητικός Δικαιούχος 
ενημερώνεται μέσω του ΠΣΚΕ για την παραλαβή του και αρχίζει άμεσα από τον ΕΦ η διαδικασία 
ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. 
 
Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Παραρτήματος XIII της παρούσας Αναλυτικής 
Πρόσκλησης, που πραγματοποιείται από τον ΕΦ/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 
 
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστωθούν τα 
ακόλουθα:  

• Μη προσκόμιση φακέλου δικαιολογητικών ή Ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους, θα 
υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερολογιακών ημερών να αποστείλουν οι δικαιούχοι 
τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους 
από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ τον ΕΦ. Στην περίπτωση μη προσκόμισης των ζητούμενων 



δικαιολογητικών, τα επενδυτικά σχέδια θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
από τον ΕΦ με εισήγηση για απόρριψη.  

• Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, 
όπως αναγράφοντα στην ενότητα «Ι.1.9- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» και στο Παράρτημα XIV- ΤΥΠΙΚΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα επενδυτικά σχέδια θα παραπέμπονται από τον ΕΦ με 
σχετική εισήγηση.  

• Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (Ομάδες 
Κριτηρίων Α, Β και Γ), θα γίνεται διόρθωση της βαθμολογίας των επενδυτικών 
σχεδίων από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦ και θα εκδίδονται νέοι Πίνακες 
Βαθμολογικής Κατάταξης ανά Περιφέρεια σύμφωνα με το Κεφ. Ι.1.2 της παρούσας 
Αναλυτικής Πρόσκλησης. Εάν η νέα βαθμολογία είναι χαμηλότερη του 50, το 
επενδυτικό σχέδιο θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση 
απόρριψης. Εάν, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, η βαθμολογία του επενδυτικού 
σχεδίου είναι χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης επενδυτικών σχεδίων, θα 
διακόπτεται η διαδικασία έγκρισης  

• Επίσης, αν το κατ’ αρχήν επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι υψηλότερο 
των προσφορών θα μειώνεται ο προϋπολογισμός ανάλογα με βάση τις προσφορές.  

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των 
στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών και η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί. 
 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ: 
 
Ι. 1.10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• Τα επενδυτικά σχέδια ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές με τυχαία επιλογή 
μέσω του ΠΣΚΕ.  

• Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

• Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν 
ταυτίζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο 
με το επενδυτικό σχέδιο.  

• Αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο για μια Περιφέρεια αποκλείονται από 
την κλήρωση για την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη 
Περιφέρεια.  

• Οι αξιολογητές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, αλλά ούτε και στον 
ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης,  

• Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 
25% του άριστα, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ νέου, με την ίδια διαδικασία τυχαίας 
επιλογής μέσω ΠΣΚΕ, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς περαιτέρω χρήση 
αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες, όπου οι βαθμολογίες εμφανίζουν την μικρότερη μεταξύ 
τους απόκλιση.  

• Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται με το μ.ο. των βαθμολογιών των δύο 
επικρατέστερων αξιολογήσεων.  

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη πλήρωση των Τυπικών Προυποθέσεων το 
επενδυτικό σχέδιο θα προωθείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

• Μετά τον έλεγχο των Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης ανακοινώνεται πίνακας με σειρά βαθμολογικής κατάταξης των 
Επενδυτικών Σχεδίων και των αιτούμενων Προϋπολογισμών αυτών, με βάση το 
διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ομάδα περιφερειών αυξημένο κατά 20%. Ο 



ανωτέρω Πίνακας ανακοινώνεται με την ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του 
προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.  

• Κατόπιν, συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων 
δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.  

• Σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι από τις δύο επικρατούσες αξιολογήσεις 
προϋπολογισμοί αποκλίνουν λιγότερο από το 25% του αρχικού προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο, ο 
προϋπολογισμός ταυτίζεται με το μέσο όρο των προτεινόμενων 2 προϋπολογισμών.  

• Στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο ή/και 
απόκλιση προϋπολογισμών μεγαλύτερη του 25% του αρχικού, καλείται να αποφασίσει η 
Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦ σχετικά με το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.  

• Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο:  
α) στις επιλέξιμες προτάσεις που βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής 
κατάταξης, όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης ή μετά από ένσταση, 
με βάση τον διαθέσιμο Π/Υ ανά ομάδα Περιφερειών της Δράσης και  
β) στις αμέσως επόμενες στη σειρά βαθμολογικής κατάταξης επιλέξιμες προτάσεις των 
οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως το 20% τουλάχιστον του 
διαθέσιμου Π/Υ της Δράσης ανά ομάδα περιφερειών. 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να προβεί σε δειγματοληπτική εξέταση των επενδυτικών 
σχεδίων που θα προωθηθούν για γνωμοδότηση σ’ αυτή, κι εφόσον έχει λάβει τις συγκεκριμένες 
αναφορές και εισηγήσεις από τον ΕΦ, ως προς τα εξεταζόμενα σημεία. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και οι εισηγητές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης 
ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης μέχρι και την προαναφερόμενη ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων. 
 
Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦ να διασφαλίζει ότι ο εισηγητής δεν ταυτίζεται με τον 
αξιολογητή του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βαθμολόγησης από τους αξιολογητές τα επενδυτικά 
σχέδια κατατάσσονται ξεχωριστά για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων με βάση τη βαθμολογία 
τους, ανά ομάδα Περιφερειών. 
 
Για κάθε κατηγορία δικαιούχων (Υφιστάμενες ή Νέες Επιχειρήσεις) καταρτίζεται 
προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια 
κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ομάδα 
περιφερειών αυξημένο κατά 20%. 
 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε σχετική γνωμοδότηση κατά 
προτεραιότητα στις προτάσεις που βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής 
κατάταξης. Σε μεταγενέστερο χρόνο η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε σχετική 
γνωμοδότηση και για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης, εφόσον συντρέχει λόγος γνωμοδότησης ως 
ανωτέρω. Η σχετική γνωμοδότηση καταγράφεται στο πρακτικό της και διαβιβάζεται για την 
έκδοση της Απόφασης Απόρριψης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής. 
 



Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦ, συντάσσει 
πρακτικό, που περιλαμβάνει:  
- τη βαθμολογική κατάταξη των προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τον 
αιτούμενο και τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τους.  
- Τη σχετική τεκμηρίωση για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που συγκεντρώνουν 
βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη της βαθμολογικής βάσης των προς χρηματοδότηση επιλέξιμων 
επενδυτικών σχεδίων, όπως διαμορφώνεται ανά ομάδα Περιφερειών της Δράσης. 
- την βαθμολογική κατάταξη όλων των υπολοίπων επενδυτικών σχεδίων, με τον αιτούμενο 
προϋπολογισμό τους. 
 
Οι προκύπτοντες κατάλογοι, με τα πρακτικά αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ο οποίος εκδίδει Απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο 
δυνητικών δικαιούχων και τον κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των 
επενδυτικών σχεδίων. Στην ίδια απόφαση ορίζεται για αυτούς τους δυνητικούς 
δικαιούχους ο τόπος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του 
Παραρτήματος ΧΙΙΙ της Πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες 
παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στην 
ενότητα «Ι.1.9- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 
 
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την 
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΦ. Η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 
 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο 
παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η 
απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 
εμπρόθεσμης υποβολής. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο 
φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»  
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»  
ΑΦΜ «......................................................................................................»  
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου2 (1) : «………………….»  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»  
Με την εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή του φυσικού φακέλου ο δυνητικός Δικαιούχος 
ενημερώνεται μέσω του ΠΣΚΕ για την παραλαβή του και αρχίζει άμεσα από τον ΕΦ η 
διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. 
 
Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Παραρτήματος XIII της παρούσας Αναλυτικής 
Πρόσκλησης, που πραγματοποιείται από τον ΕΦ. 
 



Η μη προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την διαδικασία 
ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της ταχθείσας 
ημερομηνίας οδηγεί σε απόρριψη του δικαιούχου. Επίσης, σε απόρριψη (μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦ στην Επιτροπή Αξιολόγησης) οδηγεί α) η μη πλήρωση των 
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υποβληθείσα 
ηλεκτρονικά πρόταση (π.χ. επιλέξιμοι ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου, νομική μορφή επιχείρησης, 
ημερομηνία έναρξης επιχείρησης κ.α.), και β) η μη υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο στον ΕΦ 
των στοιχείων/διευκρινίσεων που έχει αιτηθεί ο ΕΦ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του δυνητικού δικαιούχου από τον ΕΦ. 
 
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστωθούν τα 
ακόλουθα: 

• Ελλείψεις δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στην 
υποβληθείσα αίτηση και που δεν επηρεάζουν την διαδικασία ταυτοποίησης των 
στοιχείων της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου ή επιπλέον διευκρινίσεις που ζητούνται 
από τον ΕΦ σε ήδη προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τον 
δικαιούχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
ενημέρωσής τους από τον ΕΦ.  

• Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, 
όπως αναγράφοντα στην ενότητα «Ι.1.9- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» και στο Παράρτημα XIV- ΤΥΠΙΚΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα επενδυτικά σχέδια θα παραπέμπονται από τον 
ΕΦ με σχετική εισήγηση.  

• Ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (Ομάδες 
Κριτηρίων Α, Β και Γ), θα γίνεται διόρθωση της βαθμολογίας των επενδυτικών 
σχεδίων από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ τον ΕΦ και θα εκδίδονται νέοι Πίνακες 
Βαθμολογικής Κατάταξης ανά Περιφέρεια σύμφωνα με το Κεφ. Ι.1.2 της παρούσας 
Αναλυτικής Πρόσκλησης. Εάν η νέα βαθμολογία είναι χαμηλότερη του 50, το 
επενδυτικό σχέδιο θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση 
απόρριψης. Εάν, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, η βαθμολογία του επενδυτικού 
σχεδίου είναι χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης επενδυτικών σχεδίων, θα 
διακόπτεται η διαδικασία έγκρισης  

• Επίσης, αν το κατ’ αρχήν επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι υψηλότερο 
των προσφορών θα μειώνεται ο προϋπολογισμός ανάλογα με βάση τις προσφορές.  

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των 
στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών και η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί.  

• Ο ΕΦ αποστέλλει τμηματικά (κατά παρτίδες) για εκείνα τα επενδυτικά σχέδια που έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα 
υπαγωγής, τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία με τη σειρά της:  

1. Επικυρώνει την τελική βαθμολογία και οριστικοποιεί το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο του κάθε επενδυτικού σχεδίου, που αφορά στα εξής:  
- στα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτικού σχεδίου  
- στο βαθμό του κάθε αξιολογητή και στην τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία 

των δύο αξιολογητών  
- στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε επιχορηγούμενο επενδυτικό σχέδιο και την 

αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και τη σχετική τεκμηρίωση για τις μη επιλέξιμες 
δαπάνες.  



2. Προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων κάθε τμήματος (παρτίδας) και 
αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ την εισήγησή της για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
ένταξης.  

3. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διαβιβάζει με τη σειρά της το πρακτικό που αφορά στο κάθε τμήμα 
(παρτίδα) στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Ταμείου 
Συνοχής, ο οποίος εκδίδει Απόφαση Ένταξης, με την οποία οριστικοποιούνται ο 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση για κάθε 
επιχορηγούμενο επενδυτικό σχέδιο.  

4. Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦ και κατόπιν και της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογητικών συντάσσει 
πρακτικό/πρακτικά, που περιλαμβάνει/νουν τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται μη 
επιλέξιμα, είτε κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών ή σε προγενέστερο στάδιο, 
τη σχετική τεκμηρίωση απόρριψης, και τον αιτούμενο προϋπολογισμό του κάθε 
επενδυτικού σχεδίου. 

 
Το πρακτικό/τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζεται/διαβιβάζονται από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ο 
οποίος εκδίδει Απόφαση Απόρριψης των μη επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τη σχετική 
τεκμηρίωση. Στην ίδια ή σε διαφορετική απόφαση δημοσιεύεται η βαθμολογική κατάταξη όλων 
των επενδυτικών σχεδίων, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, ενώ για τα μη επιλέξιμα 
επενδυτικά σχέδια αναγράφεται ο αιτούμενος προϋπολογισμός. 
 
 
2. Το Κεφάλαιο Ι.1.10.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 
Μετά το τέλος της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών έγκρισης προκύπτουν οι τελικοί 
πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τους 
επιλέξιμους και μη επιλέξιμους για συγχρηματοδότηση δικαιούχους. 
 
Ο ΕΦ με εισήγησή του αποστέλλει τα τελικά αποτελέσματα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία με τη σειρά της προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και αποστέλλει στην ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ την εισήγησή της για την έκδοση της απόφασης ένταξης. 
 
Οι προκύπτοντες κατάλογοι μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης 
διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στoν Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος με Απόφασή του εντάσσει τις πράξεις. 
 
Οι εντάξεις των πράξεων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά της 
τελικής βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι πράξεις που ισοβαθμούν. 
 
Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων πράξεων 
στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr). 
 
Ακολούθως ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόσο για την ένταξη όσο και για 
την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). 
 

• Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, η εγκριτική επιστολή ενημερώνει ηλεκτρονικά, 
χωριστά τον κάθε δικαιούχο για το Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής 
και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός 



προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό 
Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Επίσης, με την 
επιστολή θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος για την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί 
αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση 
καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση του έργου και 
την παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ, μετά την 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης.  

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημερώνονται από τον ΕΦ εντός 
10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. Στην 
ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους.  

 
O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των 
απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. 
 
Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων 
που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. 
Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη 
νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. 
 
Σε περίπτωση απόρριψης επενδυτικών σχεδίων κατά τη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών 
ένταξης, δύναται να προχωρήσουν σε διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών τα επόμενα σε 
βαθμολογία επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πόρων, και μέχρι 
εξαντλήσεως αυτών. 
 
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης της Πράξης στη Δράση. 
 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ: 
 
Ι.1.10.3: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Για όσα έργα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα 
υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά Αποφάσεις Ένταξης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 
 
Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη Δράση πραγματοποιούνται με βάση 
τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Ομάδα 
Περιφερειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που 
ισοβαθμούν. 
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης όλων των επενδυτικών σχεδίων και 
του ελέγχου των δικαιολογητικών των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Απόφαση 
Απόρριψης των μη επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τη σχετική τεκμηρίωση. 
 
Στην ίδια ή σε διαφορετική απόφαση δημοσιεύεται η βαθμολογική κατάταξη όλων των 
επενδυτικών σχεδίων, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, ενώ για τα μη επιλέξιμα 
επενδυτικά σχέδια αναγράφεται ο αιτούμενος προϋπολογισμός. 
 
Μετά την έκδοση κάθε Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων έργων 
στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr). Αντίστοιχα, μετά την 
έκδοση της απόφασης απόρριψης δημοσιεύονται στοιχεία των απορριφθέντων έργων.  



 
Ακολούθως ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόσο για την ένταξη όσο και για 
την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). 
 

• Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, η εγκριτική επιστολή ενημερώνει ηλεκτρονικά, 
χωριστά τον κάθε δικαιούχο για το Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής 
και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός 
προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό 
Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Επίσης, με την 
επιστολή θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος για την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί 
αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση 
καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση του έργου και 
την παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ, μετά την 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης.  

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημερώνονται από τον ΕΦ εντός 
10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. Στην 
ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους. 

 
O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των 
απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. 
 
Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων 
που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. 
Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη 
νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. 
 
Σε περίπτωση απόρριψης επενδυτικών σχεδίων κατά τη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών 
ένταξης, δύναται να προκρίνονται τα επόμενα σε βαθμολογία επενδυτικά σχέδια, υπό την 
προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πόρων, και μέχρι εξαντλήσεως αυτών.  
 
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης της Πράξης στη Δράση. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 
1390 και κωδικό ΚΕ04) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–
2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών. 
 
 

 

 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


