
 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ράσεων 

του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 

ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους για τα ακόλουθα: 
 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 8573/4572/Α2/29.07.2014 Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Ο. Κωνσταντινόπουλου, τροποποιήθηκε ο 
Οδηγός του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών 
Μεταφορών.  Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 
Με την εν λόγω απόφαση, αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
 

Α. 

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγµένων έργων του Προγράµµατος 
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την 
Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» έως τις 30.06.2015. 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε 
καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την παραπάνω ηµεροµηνία. 
 

Β. 

Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: 
 
1. Κεφάλαιο 9 «Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης επένδυσης», σελ.22. 
Η παράγραφος: «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 
δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της 
επιχείρησης µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί 
πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών µηνών µόνο 
σε περιπτώσεις τεκµηριωµένης ανωτέρας βίας. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα 
τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο Κεφάλαιο 
12.5 του παρόντος Οδηγού», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται το αργότερο µέχρι τις 30-
06-2015 συµπεριλαµβανοµένων αιτηµάτων τροποποίησης. Κανένα έργο δεν δύναται 
να παραταθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα 
τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο Κεφάλαιο 
12.5 του παρόντος Οδηγού». 
 
 
 



2. Κεφάλαιο 12.2 «Παρακολούθηση έργου, Α) Αίτηµα επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης», σελ.28. 
A Από την πρώτη παράγραφο διαγράφεται η φράση «επιτόπιων» και η 
παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται µέσω επαληθεύσεων του 
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικείµενου των έργων από ειδικά για το σκοπό αυτό 
όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης του δικαιούχου». 
A Μετά το τέλος της τέταρτης παραγράφου προστίθεται το εξής: 
«Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης των δικαιούχων µπορεί να 
περιλαµβάνει προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 
50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού». 
 
3. Κεφάλαιο 12.2 «Παρακολούθηση έργου», Γ) Παραλαβή έργου», σελ.31. 
Η τελευταία παράγραφος «Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία 
στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την 
ολοκλήρωση του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας 
λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί)». 
 
4. Κεφάλαιο 12.3 « Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης», Γ) Αποπληρωµή- 
Επισηµάνσεις σελ.32. 
Η δεύτερη παράγραφος: «Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες 
πραγµατοποίησαν έργο κάτω των 30.000,00. Επίσης είναι δυνατόν να απενταχθούν 
επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 18 µηνών αντίστοιχα (ή 24 µηνών εάν έχει 
εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτηµα ολοκλήρωσης», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποίησαν έργο κάτω των 
30.000,00. Επίσης, είναι δυνατόν να απενταχθούν επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι 
οποίες εντός (20) είκοσι ηµερών (ηµερολογιακών) από την ηµεροµηνία λήξης του 
συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου δεν υπέβαλαν αίτηµα 
ολοκλήρωσης». 
 
5. Κεφάλαιο 12.4 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», σελ.33. 
Η παράγραφος «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 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», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καµία περίπτωση δεν 
είναι δυνατόν να υπερβεί τις 30-06-2015. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
ολοκλήρωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσµίας οι δικαιούχοι δεν µπορούν 
να υποβάλλουν κανένα αίτηµα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ». 



6. Κεφάλαιο 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», σελ.32. 
A Στην πρώτη παράγραφο διαγράφεται η φράση «Επίσης η µεταφορά δαπανών 
(µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 35% του συνολικά 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού». 
A Στην πρώτη παράγραφο τροποποιείται η φράση «Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται 
δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού», ως εξής: 
«Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού». 
 
7. Κεφ. 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», σελ.34. 
∆ιαγράφεται το δεύτερο bullet : «Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 
µήνες». 
 
Γ. 
Την τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του Οδηγού Προγράµµατος, όπως 
παρακάτω: 
 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE 
MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, Α. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS, σελ.10 
A Κεφάλαιο 1.2 «∆απάνες για επενδύσεις σε πάγια». Στην πρώτη παράγραφο 
προστίθεται η λέξη «αφαίρεση» και η παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Β. Προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση άξονα (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 
73 / ΦΕΚ Β 884 και υπουργική απόφαση 13303/84 ΦΕΚ Β 292 αντίστοιχα π.χ. από 
διαξονικό φορτηγό σε τριαξονικό)». 
A Κεφάλαιο 1.2 «∆απάνες για επενδύσεις σε πάγια». Η τελευταία παράγραφος «Με 
την απόκτηση του εξοπλισµού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισµό αυτό 
σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα 
προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον 
εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί µια τριετία από την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Με την απόκτηση του εξοπλισµού η επιχείρηση οφείλει να εγγράψει υποχρεωτικά 
στο µητρώο παγίων τα αποκτούµενα πάγια, και να τα διατηρήσει στην κατοχή της 
τουλάχιστον για µια τριετία από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου». 
 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE 
MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, Α. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS, σελ.12 
Κεφάλαιο 1.5 «Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα κλπ.». Η 
προτελευταία παράγραφος «Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει 
να εγγράψει το λογισµικό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή 
αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και 
να διατηρήσει τον εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί µια τριετία µετά 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Με την απόκτηση των λογισµικών η επιχείρηση οφείλει να τα εγγράψει υποχρεωτικά 
στο µητρώο παγίων, και να τα διατηρήσει στην κατοχή της τουλάχιστον για µια τριετία 
από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργο». 
 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, Β. ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 800/2008 
(Γ.Α.Κ), σελ.16 



Κεφ.1.2 «∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και 
εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση (άρθρο 2, 40 Γ.Α.Κ). Το πρώτο bullet «Οι ετήσιες 
µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζοµένων µε επιλέξιµο µισθολογικό κόστος, είναι 
πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους 2010», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Οι ετήσιες µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζοµένων µε επιλέξιµο µισθολογικό 
κόστος, είναι πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους 2011». 
 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, Γ. 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ, σελ.18. 
Στην τέταρτη παράγραφο από το τέλος διαγράφεται η πρόταση «(κατά τα 
προβλεπόµενα και από τον ΚΒΣ)» και αντικαθίσταται από την πρόταση «(σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως εκάστοτε ισχύει)». 
 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ∆. ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
∆ΑΠΑΝΩΝ, σελ.19. 
Στην πρώτη παράγραφο διαγράφεται η λέξη «και άρθρου 20» και η παράγραφος 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να 
ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/ 23.04.2010)». 
A Στην δεύτερη παράγραφο διαγράφεται η πρόταση «όπου θα αποδεικνύεται η 
εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας» και η παράγραφος 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε 
ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της 
επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών». 
A Στην τέταρτη, πέµπτη και έκτη παράγραφο , στους αποδεκτούς τρόπους 
εξόφλησης προστίθεται στο σηµείο (γ) απόδειξη είσπραξης προµηθευτή η πρόταση 
«ή βεβαίωση εξόφλησης του προµηθευτή» και οι παράγραφοι επαναδιατυπώνεται 
ως εξής: 
• Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο 
προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την 
πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το έντυπο κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης, ή/και 
βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) 
φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του 
προµηθευτή ή βεβαίωση εξόφλησης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50) . 
• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από τον λήπτη 
της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό 
από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασµού ο προµηθευτής των 
αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο), ο καταθέτης – 
επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β) απόδειξη 
είσπραξης του προµηθευτή ή βεβαίωση εξόφλησης του προµηθευτή και (γ) καρτέλα 
προµηθευτή (λογαριασµός 50) . 
• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε 
εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων 



όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του 
προµηθευτή ή βεβαίωση εξόφλησης του προµηθευτή (γ) καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50). 
 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE 
MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ∆. ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
∆ΑΠΑΝΩΝ, σελ.20 
A Η πρώτη παράγραφος «Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών 
αρκεί να προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασµού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της 
ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισµένα από την Τράπεζα) και συναφή µε τις ως άνω 
τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 
κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί εκτύπωση 
του έντυπου κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) και τα συναφή µε τις ως 
άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία». 
A Η δεύτερη 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» 
τροποποιείται ως εξής: 
«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) εκτύπωση του έντυπου κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασµού (extrait) και γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή βεβαίωση 
εξόφλησης του προµηθευτή». 
 
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE 
MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ∆. ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
∆ΑΠΑΝΩΝ, σελ.21. 
Η τελευταία παράγραφος «Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά 
εξοφλούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(Κ.Β.Σ.)», 
τροποποιείται εξής: 
«Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα 
εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών(ΚΦΑΣ), όπως εκάστοτε ισχύει». 
 
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, σελ.44. 
A Το τρίτο bullet «Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, 
εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Πρακτικό (µε σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η 
επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 
o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 



o Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή για ΟΕ, ΕΕ και ατοµική επιχείρηση, 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή». 
A Το τέταρτο bullet «Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας 
και ΦΕΚ», 
 τροποποιείται ως εξής: 
«Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ 
(για ΑΕ, ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) ή βεβαίωση από την αρµόδια ∆ΟΥ / ΓΕΜΗ (για ατοµικές 
εφόσον υπάρχουν µεταβολές), για όσες µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν από την 
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης έως σήµερα». 
A Το πέµπτο bullet «Βεβαίωση της οικίας Νοµαρχίας περί µη περαιτέρω 
τροποποίησης του καταστατικού», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού». 
A Στο έβδοµο και όγδοο bullet προστίθεται στο τέλος η φράση «(εκτός των ατοµικών 
επιχειρήσεων)» και διαµορφώνονται ως εξής: 
«Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατοµικών επιχειρήσεων). 
Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατοµικών 
επιχειρήσεων)». 
A Στο δέκατο bullet προστίθεται στο τέλος η φράση «(εκτός των ατοµικών 
επιχειρήσεων και των Ο.Ε. και Ε.Ε.)» και διαµορφώνονται ως εξής: 
«Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ., (εκτός των ατοµικών επιχειρήσεων και των 
Ο.Ε. και Ε.Ε.)». 
A Το δωδέκατο bullet «Ηλεκτρονικό αποδεικτικό κατάθεσης και η αντίστοιχη κίνηση 
του εταιρικού λογαριασµού µε το κατατεθειµένο ποσό», 
τροποποιείται ως εξής: 
«Απόδειξη είσπραξης από τον δικαιούχο για το κατατεθειµένο στον λογαριασµό του 
ποσό». 
A Στο δέκατο τρίτο bullet προστίθεται στο τέλος η φράση «(απαιτείται µόνο κατά τον 
τελικό έλεγχο)» και διαµορφώνονται ως εξής: 
«Έντυπο Ε7 και θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (απαιτείται 
µόνο κατά τον τελικό έλεγχο)». 
 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, σελ.65. 
A Στο τέλος του σηµείου Ε προστίθεται το σηµείο ΣΤ ως εξής: 
«ΣΤ. Έγκριση ίδρυσης σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων όταν αυτός υπάρχει και 
σχετίζεται µε τις επιλέξιµες δαπάνες. Τα Α, Β, Γ, ∆ και ΣΤ εκδίδονται από την 
Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής ενότητας της χώρας σύµφωνα µε την έδρα 
της εταιρίας». 
A Στο σηµείο Αναλυτικά/Β διαγράφεται η λέξη «Επικυρωµένο» και 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Β. Φωτοαντίγραφο της άδειας ή αδειών κυκλοφορίας από την αρµόδια υπηρεσία 
µεταφορών της Περιφέρειας». 

 
Στην ιστοσελίδα  της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική 
Απόφαση, καθώς και ο τροποποιηµένος Οδηγός Προγράµµατος. 
 
 

                                                                   


