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2ε Σξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Νενθπήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα" θαη παξάηαζε ππνβνιήο έσο 24/5 

Δθδόζεθε ζηηο 25/4/2016 απόθαζε γηα ηελ 2ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξόζθιεζεο 

ππνβνιήο αηηήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο επελδπηηθώλ ζρεδίωλ ζηε ∆ξάζε «Νενθπήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ηνπ ΔΠΑ 2014–2020. Η απόθαζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

παξάηαζε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο έσο ηηο 24/5/16. 

Η Σξνπνπνίεζε νξίδεη ηα εμήο:  

1. Σελ πξνζζήθε δηεπθξίληζεο ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ Κεθαιαίνπ Ι.1.4 –

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ -ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ.  

πγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο:  

«Οη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη ηεο δξάζεο  θαηεγνξηνπνηνύληαη ζύκθωλα κε 

ηα παξαθάηω: 

Καηεγνξία Γηθαηνύρωλ Α: Άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγωλ ηνπ 

ΟΑΔΓ, θαηά  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

Καηεγνξία  Γηθαηνύρωλ  Β: Αηνκηθνί  επηρεηξεκαηίεο  παξνρήο  ππεξεζηώλ  νη  

νπνίνη  είλαη ελεξγνί επηηεδεπκαηίεο ρωξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζωηήο εξγαζίαο 

θαη ρωξίο λα  ιακβάλνπλ ζύληαμε  γήξαηνο θαηά  ηελ  εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο  

ηεο  πξόζθιεζεο.  Γελ  είλαη επηιέμηκνη νη αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ αζθνύλ 

εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δξάζεο  θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο αηνκηθώλ επηρεηξεκαηηώλ κε κηθηή δξαζηεξηόηεηα δελ  ζεωξείηαη  

όηη  αζθείηαη  εκπνξηθή  δξαζηεξηόηεηα  εθόζνλ  ηα  δεινύκελα  εμ’  απηήο 

αθαζάξηζηα έζνδα αληηπξνζωπεύνπλ έωο θαη ην 25% ηωλ ζπλνιηθώλ 

αθαζαξίζηωλ εζόδωλ από  επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηόηεηα  (απνθιεηόκελεο  ηεο  

αγξνηηθήο  δξαζηεξηόηεηαο - θνξνινγηθό έηνο 2015).» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη ηεο δξάζεο  θαηεγνξηνπνηνύληαη ζύκθωλα κε ηα 

παξαθάηω: 

Καηεγνξία Γηθαηνύρωλ Α: Άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγωλ ηνπ ΟΑΔΓ  

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη δελ ζα απνθηήζνπλ ζρέζε κηζζωηήο 

εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.  

Καηεγνξία  Γηθαηνύρωλ  Β: Αηνκηθνί  επηρεηξεκαηίεο  παξνρήο  ππεξεζηώλ  νη  νπνίνη  

είλαη ελεξγνί επηηεδεπκαηίεο ρωξίο λα έρνπλ  ζρέζε  κηζζωηήο εξγαζίαο θαη ρωξίο  λα 

ιακβάλνπλ ζύληαμε γήξαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο θαη 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  Γελ  είλαη  
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επηιέμηκνη  νη  αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δξάζεο θαη  ζηηο  πεξηπηώζεηο  αηνκηθώλ  επηρεηξεκαηηώλ  

κε  κηθηή  δξαζηεξηόηεηα  δελ ζεωξείηαη  όηη αζθείηαη  εκπνξηθή  δξαζηεξηόηεηα  

εθόζνλ  ηα  δεινύκελα  εμ’  απηήο  αθαζάξηζηα  έζνδα αληηπξνζωπεύνπλ έωο θαη ην 

25% ηωλ ζπλνιηθώλ αθαζαξίζηωλ εζόδωλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(απνθιεηόκελεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -θνξνινγηθό έηνο 2015).» 

2. Σελ  πξνζζήθε  δηεπθξίληζεο ζην  ζεκείν  1  ηεο  παξαγξάθνπ  ηεο  Καηεγνξίαο  

Γηθαηνύρωλ  Α (Άλεξγνη) ηνπ Κεθαιαίνπ Ι.1.4 –ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΟΡΟΙ & 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. πγθεθξηκέλα, ην ζεκείν: 

«1. Να είλαη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγωλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. » 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Να είλαη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγωλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  θαη  θαηά  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο  

επηρεηξεκαηηθήο  ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.» 

Αληίζηνηρα,  πξνζηίζεληαη  δηεπθξηλίζεηο ζην ζεκείν 1 ηεο  παξαγξάθνπ  ηεο  

θαηεγνξίαο Γηθαηνύρωλ Β (ΑΚΟΤΝΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ). πγθεθξηκέλα, ην ζεκείν 1: 

«1. Να είλαη αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο παξνρήο ππεξεζηώλ νη νπνίνη είλαη ελεξγνί 

επηηεδεπκαηίεο ρωξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζωηήο εξγαζίαο
 
θαη ρωξίο λα ιακβάλνπλ 

ζύληαμε γήξαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο. Γελ είλαη 

επηιέμηκνη νη αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αηνκηθώλ  επηρεηξεκαηηώλ  κε  κηθηή  

δξαζηεξηόηεηα  δελ  ζεωξείηαη  όηη  αζθείηαη  εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα εθόζνλ ηα 

δεινύκελα εμ’ απηήο αθαζάξηζηα έζνδα αληηπξνζωπεύνπλ έωο θαη ην  25%  ηωλ  

ζπλνιηθώλ  αθαζαξίζηωλ  εζόδωλ  από  επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηόηεηα 

(απνθιεηόκελεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -θνξνινγηθό έηνο 2015).» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1.  Να  είλαη  ΜΟΝΟ  αηνκηθνί  επηρεηξεκαηίεο  παξνρήο  ππεξεζηώλ  νη  νπνίνη  

είλαη  ελεξγνί επηηεδεπκαηίεο ρωξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζωηήο εξγαζίαο θαη ρωξίο λα 

ιακβάλνπλ ζύληαμε γήξαηνο  θαηά  ηελ  εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο  ηεο  πξόζθιεζεο  

θαη  θαζ’  φιε  ηε  δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γελ είλαη 

επηιέμηκνη νη αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ αζθνύλ  εκπνξηθή  δξαζηεξηόηεηα.  Γηα  

ηνπο  ζθνπνύο  ηεο  παξνύζεο  θαη  ζηηο  πεξηπηώζεηο αηνκηθώλ  επηρεηξεκαηηώλ  κε  

κηθηή  δξαζηεξηόηεηα  δελ  ζεωξείηαη  όηη  αζθείηαη  εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα εθόζνλ 

ηα δεινύκελα εμ’ απηήο αθαζάξηζηα έζνδα αληηπξνζωπεύνπλ έωο θαη ην  25%  ηωλ  

ζπλνιηθώλ  αθαζαξίζηωλ  εζόδωλ  από  επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηόηεηα 

(απνθιεηόκελεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -θνξνινγηθό έηνο 2015).» 
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3. Σελ  πξνζζήθε  πεξηνξηζκώλ ζηελ  Αλαιπηηθή  Πξόζθιεζε  ωο  πξνο  ηηο  

δξαζηεξηόηεηεο  ηνπ δηθαηνύρνπ. πγθεθξηκέλα, πξνζηίζεληαη νη παξαθάηω 

παξάγξαθνη ωο ζεκείν 10, 11 θαη 12 ζην Κεθάιαην Ι.1.4  «ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ – ΟΡΟΙ  

&  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,  Παξάγξαθνο    «Καηεγνξία 

Γηθαηνύρωλ Α (Άλεξγνη):  

«10. Να  κελ απνθηήζνπλ  ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα  

πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

11.  Να κελ  ζπκκεηέρνπλ κε  ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ  εηαίξνπ/κεηφρνπ  ζε  άιιεο  

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε  λνκηθήο  κνξθήο  θαηά  ην  ρξφλν  

πξνδεκνζίεπζεο  ηεο  Πξφζθιεζεο,  ήηνη ζηηο 12/10/2015 θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

12.  Να  κελ  έρνπλ  πξνβεί  ζε  δηαθνπή  ηεο  επηρεηξεκαηηθήο  ηνπο  

δξαζηεξηφηεηαο  (είηε  σο αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο ή σο εηαίξνη/κέηνρνη ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο)  απφ  ηελ  εκεξνκελία  

πξνδεκνζίεπζεο  ηεο  Πξφζθιεζεο,  ήηνη  απφ  ηηο 12/10/2015.» 

Αληίζηνηρα,  πξνζηίζεηαη  ε  παξαθάηω  παξάγξαθνο  ωο  ζεκείν  11  ζην  Κεθάιαην  

Ι.1.4 «ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ –ΟΡΟΙ  &  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,  

Παξάγξαθνο  «Καηεγνξία Γηθαηνύρωλ Β: 

«11.  Να  κελ  ζπκκεηέρνπλ  κε  ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ  εηαίξνπ/κεηφρνπ  ζε  άιιεο  

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε  λνκηθήο κνξθήο θαηά ην  ρξφλν πξνδεκνζίεπζεο 

ηεο Πξφζθιεζεο, ήηνη ζηηο 12/10/2015 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.» 

4. Σελ  αληηθαηάζηαζε  ηεο  θξάζεο  «πλεπκαηηθήο  ηδηνθηεζίαο»  κε  ηε  θξάζε 

"δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο" ζην θείκελν ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο θαη ζηα 

Παξαξηήκαηα απηήο (ειίδα 17 ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο, ειίδα 6 

Παξάξηεκα ΙΙΙ, ειίδα 13 Παξάξηεκα V).  

5. Σελ πξνζζήθε ζην Κεθάιαην Ι.1.8 – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ηεο δπλαηφηεηαο αθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο επαλππνβνιήο λέαο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δξάζε από ηνπο δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο, εληόο ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο.  

πγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο ηεο ζειίδαο 20ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο ηεο 

δξάζεο: 

«Οη δηθαηνύρνη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξωζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο. Γηόξζωζε ή ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξωζε ηωλ αηηήζεωλ, ζπκπιήξωζε ηπρόλ ειιεηπόληωλ ζηνηρείωλ, έζηω θαη 

ζπκπιεξωκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ, δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.» 
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αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη δηθαηνύρνη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξωζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπο  αίηεζεο  ρξεκαηνδόηεζεο.  Γηόξζωζε  ή  ηξνπνπνίεζε  ή  

ζπκπιήξωζε  ηωλ  αηηήζεωλ, ζπκπιήξωζε ηπρόλ ειιεηπόληωλ ζηνηρείωλ, έζηω  

θαη ζπκπιεξωκαηηθώλ  ή δηεπθξηληζηηθώλ, δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ νινθιήξωζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Δπηηξέπεηαη  ε  αθχξσζε  ηεο  ειεθηξνληθήο  αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο  ηνπ  

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο δξάζεο (απφ ηνλ δεισζέληα 

πξνηηζέκελν λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ  ζρεδίνπ),  ππφ  ηελ  

πξνυπφζεζε  λα  έρεη  ππνβιεζεί  αίηεζε  αθχξσζεο εληφο  απνθιεηζηηθήο  

πξνζεζκίαο έσο  θαη  δχν  εξγάζηκσλ  εκεξψλ  πξηλ  ηελ  θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηε 

δξάζε, ήηνη έσο θαη ηελ Πέκπηε 19 Ματνπ 2016 θαη ψξα 17:00. 

Η αίηεζε αθχξσζεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

δηθαηνχρνπο κέζσ ηνπ helpdesk ηνπ   Πιεξνθνξηαθνχ   πζηήκαηνο   

Κξαηηθψλ   Δληζρχζεσλ   (ΠΚΔ) (http://www.ependyseis.gr/mis). 

Η επηινγή απηή νδεγεί απηφκαηα ζηελ παξαίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ 

ηελ ππνβιεζείζα αίηεζή ηνπο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαλππνβνιήο λέαο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο  εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο.» 

6. Σελ πξνζζήθε λέωλ ζεκείωλ ζην Παξάξηεκα I «ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» ζε ζπλέρεηα 

ηωλ ηξνπνπνηήζεωλ ζην θείκελν ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο. πγθεθξηκέλα, 

πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ: 

 Γελ ζπκκεηείρα θαη νχηε ζα ζπκκεηάζρσ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εηαίξνπ/κεηφρνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο  νπνηαζδήπνηε  λνκηθήο  

κνξθήο  θαηά  ην  ρξφλν  πξνδεκνζίεπζεο  ηεο Πξφζθιεζεο,  ήηνη  ζηηο  

12/10/2015  θαη  κέρξη  ηελ  εκεξνκελία  νινθιήξσζεο  ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Γελ  ζα  απνθηήζσ  ζρέζε  κηζζσηήο  εξγαζίαο  θαζ’  φιε  ηε  δηάξθεηα  

πινπνίεζεο  ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Γελ έρσ πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο 

(είηε σο αηνκηθφο επηρεηξεκαηίαο ή σο εηαίξνο/κέηνρνο ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο) απφ ηελ εκεξνκελία 

πξνδεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο, ήηνη απφ ηηο 12/10/2015 (ΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΓΩΝ).» 

7. Σελ  πξνζζήθε  ζην  Παξάξηεκα  ΙΙ  «Δπηιέμηκεο  δξαζηεξηόηεηεο  (ζύκθωλα  κε  

Κ.Α.Γ.)»,  ην νπνίν  απνηειεί  αλαπόζπαζην  ηκήκα  απηήο,  λέωλ  Κωδηθώλ  

Αξηζκώλ Γξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΓ). Αλαιπηηθά ηνπο ΚΑΓ πνπ πξνζηίζεληαη 

κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
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https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2783/20160425_neofyhs_2h

_tropopoihsh.pdf.  

 

8. Σελ πξνζζήθε πεξηνξηζκνύ ωο πξνο ηελ επηιεμηκόηεηα ηωλ δαπαλώλ ηωλ 

ζεξκνθνηηίδωλ ζην Παξάξηεκα  ΙΙΙ-Δπηιέμηκεο  Γαπάλεο, ζην Κεθάιαην 1.2  

Λνηπέο  ιεηηνπξγηθέο  δαπάλεο  θαη θνηλόρξεζηεο δαπάλεο. πγθεθξηκέλα, ε 

παξάγξαθνο: 

«Σεκεηώλεηαη όηη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο 

θηινμελίαο ζε ζεξκνθνηηίδεο.» 

Αληηθαζίζηαηαη κε: 

«εκεηψλεηαη φηη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο θηινμελίαο ζε ζεξκνθνηηίδεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δαπάλεο 

θηινμελίαο ζε ζεξκνθνηηίδεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ νη  ζεξκνθνηηίδεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζην Μεηξψν δνκψλ  ελεξγνχ  ζηήξημεο  λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ.» 

Αληίζηνηρα ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ-Κεθάιαην 2.Γαπάλεο γηα ακνηβέο ηξίηωλ, ε 

ηειεπηαία παξάγξαθνο:  

«Σηηο Γαπάλεο γηα ακνηβέο ηξίηωλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ππεξεζίεο 

ζεξκνθνηηίδωλ (ππεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, εμεηδηθεπκέλεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, mentoring, coaching, αλάιπζε αγνξάο, λνκηθά θαη 

ινγηζηηθά ζέκαηα, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο /θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο 

δηθηύωζεο, θ.α.).» 

Αληηθαζίζηαηαη κε: 

«ηηο  Γαπάλεο  γηα  ακνηβέο  ηξίησλ,  ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη  

ππεξεζίεο    ζεξκνθνηηίδσλ (ππεξεζίεο   γξακκαηεηαθήο   ππνζηήξημεο,   

εμεηδηθεπκέλεο   ζπκβνπιεπηηθέο   ππεξεζίεο, mentoring, coaching, 

αλάιπζε αγνξάο, λνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο /θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο δηθηχσζεο, θ.α.). Δπηζεκαίλεηαη φηη 

δαπάλεο ππεξεζηψλ ζε ζεξκνθνηηίδεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ νη 

ζεξκνθνηηίδεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξψν δνκψλ  ελεξγνχ  

ζηήξημεο  λενθπνχο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ  Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ.» 

9. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΞΟΦΛΗΗ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο  ΙΙΙ-ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ  ΓΑΠΑΝΔ  ιόγω  

ηξνπνπνίεζεο  ηωλ  επηιέμηκωλ  ηξόπωλ εμόθιεζεο δαπαλώλ. 

πγθεθξηκέλα, ην παξαθάηω θείκελν: 

https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2783/20160425_neofyhs_2h_tropopoihsh.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2783/20160425_neofyhs_2h_tropopoihsh.pdf
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«Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο, ε εμόθιεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ωο 

αθνινύζωο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο δηαδξνκήο ειέγρνπ, θαζώο θαη λα 

απνηεινύλ εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζε ζπλάθεηα κε ηα άξζξα 22 & 

23 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ. 1216/1.10.2014) (…) Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο πιεξωκήο απαηηείηαη: (α) απνδεηθηηθό έθδνζεο θαη είζπξαμεο ηεο 

ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηθαηνύρνπ θαη 

ηνπ πξνκεζεπηή θαη (β) αλαιπηηθό θαζνιηθό (θαξηεια) πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 

50).» 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

«Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο, ε εμόθιεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ωο 

αθνινύζωο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο δηαδξνκήο ειέγρνπ, θαζώο θαη λα 

απνηεινύλ εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζε ζπλάθεηα κε ηα άξζξα 22 & 

23 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 θαη ΠΟΛ.1079/6.4.2015):  

 Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε 

ππεξεζηψλ αμίαο πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη θάησ (ρσξίο 

ΦΠΑ), κπνξεί λα εμνθιείηαη θαη δίρσο ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ 

κέζνπ πιεξσκήο, δειαδή κεηξεηά. 

 Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε 

ππεξεζηψλ αμίαο άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ (ρσξίο 

ΦΠΑ), ζα πξέπεη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηεο, λα γίλεη 

κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο.  

Ωο ηξαπεδηθό κέζν πιεξωκήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω, λνείηαη:  

 Η θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πξνκεζεπηή, είηε κε 

κεηξεηά είηε κε κεηαθνξά κεηαμύ ινγαξηαζκώλ (έκβαζκα, 

ειεθηξνληθό ή κε).  

 Η ρξήζε ρξεωζηηθώλ ή πηζηωηηθώλ θαξηώλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ πιεξωκή ή/θαη όπνηαο άιιεο θάξηαο ζπλδέεηαη 

κε νλνκαζηηθό ηαπηνπνηεκέλν ινγαξηαζκό πιεξωκώλ ηνπ ιήπηε 

ηεο ελίζρπζεο (Γηθαηνύρνπ) πνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηώλ 

Πιεξωκώλ ηνπ Ν. 3862/2010 (ήηνη Πηζηωηηθό Ίδξπκα, Ίδξπκα 

Ηιεθηξνληθνύ Υξήκαηνο ή Ίδξπκα Πιεξωκώλ).  

 Η έθδνζε επηηαγήο ηεο επηρείξεζεο ή ε έθδνζε ηξαπεδηθήο 

επηηαγήο από λόκηκα ιεηηνπξγνύζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα.  

 Η ρξήζε ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο – ηαρππιεξωκήο (έωο ηνπ πνζνύ 

ηωλ 6.000€). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε επηβάξπλζε γηα ηελ έθδνζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. 

 Η θαηαβνιή ζε ηαπηνπνηεκέλν ινγαξηαζκό πιεξωκώλ ηνπ 

πξνκεζεπηή, πνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ ηνπ 

Ν. 3862/2010 (ήηνη Πηζηωηηθό Ίδξπκα,  Ίδξπκα  Πιεξωκώλ  ή  

Ίδξπκα  Ηιεθηξνληθνύ  Υξήκαηνο),  είηε  κε κεηξεηά, είηε κε 

κεηαθνξά κεηαμύ ινγαξηαζκώλ πιεξωκώλ (κεηαθνξά εληόο ηνπ 

ίδηνπ Ιδξύκαηνο ή έκβαζκα). 
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Σε πεξίπηωζε πνπ θαηαβάιινληαη πξνθαηαβνιέο έλαληη ηεο αμίαο ηνπ πξνο αγνξά 

αγαζνύ ή ππεξεζίαο  ή  όηαλ  πξαγκαηνπνηνύληαη  ηκεκαηηθέο  θαηαβνιέο  πνπ  

αθνξνύλ  παξαζηαηηθό θαζαξήο αμίαο άλω ηωλ €500, απαηηείηαη ε ρξήζε ηξαπεδηθνύ 

κέζνπ, αλεμαξηήηωο ηνπ πνζνύ ηεο θάζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή πξνθαηαβνιήο. 

Απνδεθηνί ηξόπνη εμόθιεζεο θαη απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα 

ζπλαιιαγέο πνπ εμνθινύληαη κέζω ηξαπεδηθνύ κέζνπ πιεξωκήο, είλαη: 

1. Έθδνζε επηηαγήο από ηνλ εηαηξηθό ινγαξηαζκό ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο 

(δηθαηνύρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξόλν 

πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο πηζηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξωκήο απαηηείηαη: (α) ηα ζρεηηθά κε  ηελ  εθδνζείζα  

ηξαπεδηθή  επηηαγή  έληππα  θίλεζεο  ηωλ  επαγγεικαηηθώλ  ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ (extrait) ηεο επηρνξεγνύκελεο επηρείξεζεο ή βεβαίωζε ηεο 

ηξάπεδαο όηη έρεη εμνθιεζεί ε επηηαγή (αξηζκόο επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζό-

απνδέθηεο) (β) θωηναληίγξαθν ηνπ  ζώκαηνο  ηεο  επηηαγήο  θαη  (γ)  

αλαιπηηθό  θαζνιηθό  (θαξηέια)  πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50).  

2. Καηάζεζε  κεηξεηώλ  ζηνλ  ηξαπεδηθό  ινγαξηαζκό  ηνπ  πξνκεζεπηή  ή  ζε  

ηαπηνπνηεκέλν ινγαξηαζκό πιεξωκώλ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ηεξείηαη ζε 

Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ ηνπ Ν.3862/2010 (ήηνη Ίδξπκα Ηιεθηξνληθνύ 

Υξήκαηνο ή Ίδξπκα Πιεξωκώλ), από ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνύρν). 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξωκήο απαηηείηαη: (α) ην αληίγξαθν  θαηάζεζεο  

ηνπ  πνζνύ  ζηνλ  ηξαπεδηθό  ινγαξηαζκό  ή ζηνλ  ινγαξηαζκό πιεξωκώλ πνπ 

ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ωο 

δηθαηνύρνο ηνπ ινγαξηαζκνύ ν πξνκεζεπηήο ηωλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πξνο 

ηνλ ιήπηε ηεο  Δλίζρπζεο  (δηθαηνύρν)  θαη  ν  θαηαζέηεο – επελδπηήο  θαη  (β)  

αλαιπηηθό  θαζνιηθό (θαξηέια) πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50). 

3. Μεηαθνξά από ηνλ εηαηξηθό ηξαπεδηθό  ινγαξηαζκό ή ηνλ ηαπηνπνηεκέλν 

επαγγεικαηηθό ινγαξηαζκό  πιεξωκώλ  ηνπ  ιήπηε  ηεο  ελίζρπζεο  

δηθαηνύρνπ)  πνπ  ηεξείηαη  ζε  Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ ζε εηαηξηθό 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ή ζε επαγγεικαηηθό ινγαξηαζκό πιεξωκώλ  ηνπ  

πξνκεζεπηή  πνπ  ηεξείηαη  ζε  Πάξνρν  Τπεξεζηώλ  Πιεξωκώλ.  Γηα  ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξωκήο απαηηείηαη: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

ηξάπεδαο ή ηνπ Παξόρνπ Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ  γηα κεηαθνξά ρξεκάηωλ 

από ην νπνίν ζα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηωλ ινγαξηαζκώλ δηθαηνύρνπ θαη 

πξνκεζεπηή (β) ηα ζρεηηθά έληππα θίλεζεο ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ ή ηωλ επαγγεικαηηθώλ ινγαξηαζκώλ πιεξωκώλ (extrait)  ηεο  

επηρνξεγνύκελεο  επηρείξεζεο  θαη  (γ)  αλαιπηηθό  θαζνιηθό  (θαξηέια) 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50). 

4. Έθδνζε  Σξαπεδηθήο  Δπηηαγήο  από  ηνλ  ιήπηε  ηεο  ελίζρπζεο  (δηθαηνύρνπ)  

πξνο  ηνλ πξνκεζεπηή. Πξόθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη από λόκηκα 

ιεηηνπξγνύζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, είηε κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηώλ 

ζηελ ηξάπεδα από ην δηθαηνύρν, είηε κε ρξέωζε ηνπ εηαηξηθνύ ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξωκήο  απαηηείηαη:  

(α)  αληίγξαθν  ηνπ  ζώκαηνο  ηεο  αληίζηνηρεο  επηηαγήο,  (β)  ζε πεξίπηωζε 

έθδνζεο ηεο επηηαγήο κε ρξέωζε ηνπ εηαηξηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ 

δηθαηνύρνπ ηεο ελίζρπζεο, ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 
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(extrait) ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο θαη (γ) αλαιπηηθό θαζνιηθό (θαξηέια) 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50). 

5. Ηιεθηξνληθή ζπλαιιαγή (θίλεζε web-banking ή θίλεζε κεηαθνξάο κέζω 

web από θαη πξνο ηαπηνπνηεκέλν  ινγαξηαζκό πιεξωκώλ πνπ ηεξείηαη  ζε 

Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ). Γηα  ηελ  πηζηνπνίεζε  ηεο  πιεξωκήο  

απαηηνύληαη:  (α)  έληππν  θίλεζεο  ηνπ  εηαηξηθνύ ινγαξηαζκνύ (extrait) πνπ 

ηεξείηαη ζε Σξάπεδα ή ζε Πάξνρν Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ ηνπ ιήπηε ηεο 

ελίζρπζεο (δηθαηνύρνπ), (β) αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο από ην 

νπνίν ζα πξνθύπηεη ν ιήπηεο ηνπ πνζνύ πιεξωκήο, δειαδή ν πξνκεζεπηήο 

ηωλ αγαζώλ θαη  ππεξεζηώλ  θαη  ν  πιεξωηήο/θαηαζέηεο,  δειαδή  ν  

δηθαηνύρνο  ηεο  ελίζρπζεο  θαη  (γ) αλαιπηηθό θαζνιηθό (θαξηέια) 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50). 

6. Δμόθιεζε  κέζω  θάξηαο  πιεξωκώλ  (ρξεωζηηθήο, πηζηωηηθήο,  

πξνπιεξωκέλεο). Πξνϋπόζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξωκήο είλαη ε 

θάξηα λα έρεη εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο ελίζρπζεο, είηε λα 

ζπλδέεηαη απαξαηηήηωο κε ινγαξηαζκό πιεξωκώλ πνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν 

Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο ελίζρπζεο, δειαδή  ηνπ  

επηρεηξεκαηία  κόλν  ζηελ  πεξίπηωζε  ηωλ  αηνκηθώλ  επηρεηξήζεωλ  θαη 

νπωζδήπνηε εηαηξηθή ζε πεξίπηωζε πνπ ν δηθαηνύρνο ηεο ελίζρπζεο είλαη 

εηαηξεία. ε θάζε πεξίπηωζε  πξέπεη  λα  ππάξρεη  επαξθήο  δηαδξνκή  

ειέγρνπ,  δειαδή  λα  απνδεηθλύεηαη  ε αγνξά  ηωλ  αληίζηνηρωλ  

αγαζώλ/ππεξεζηώλ  θαη  ε  ρξέωζε  ηεο  θάξηαο  ηνπ  Γηθαηνύρνπ 

(αλεμάξηεηα εάλ ε ζπλαιιαγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δόζεηο ή κε εθάπαμ 

θαηαβνιή). Γηα  ηελ πηζηνπνίεζε  απαηηνύληαη:  (α)  αληίγξαθν  θίλεζεο  

θάξηαο  ή  ινγαξηαζκνύ πιεξωκώλ  ηνπ  ιήπηε  ηεο  ελίζρπζεο  (δηθαηνύρνπ)  

πνπ  ηεξείηαη  ζε  Πάξνρν  Τπεξεζηώλ Πιεξωκώλ πνπ απνηππώλεη ηηο 

θηλήζεηο ηεο θάξηαο θαη ζην νπνίν λα εκθαίλεηαη κία δόζε ή ε εθάπαμ 

θαηαβνιή γηα ηε ζπλαιιαγή θαη (β) αλαιπηηθό θαζνιηθό (θαξηέια) 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50). 

7. Έθδνζε ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο - ηαρππιεξωκήο κε θαηάζεζε κεηξεηώλ ηνπ 

ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (Γηθαηνύρνπ) ζηα ΔΛΣΑ γηα  εμόθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 

ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ηεο  εκεξνκελίαο  πηζηνπνίεζεο  ηεο  δαπάλεο.  Γηα  

ηελ  πηζηνπνίεζε  ηεο  πιεξωκήο απαηηείηαη: (α) απνδεηθηηθά έθδνζεο θαη 

είζπξαμεο ηεο ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηθαηνύρνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαη (β) αλαιπηηθό θαζνιηθό (θαξηέια) 

πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκόο 50).  

10. Σελ πξνζζήθε δηθαηνινγεηηθώλ ζην Παξάξηεκα IV «Απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά Έληαμεο» ζε ζπλέρεηα ηωλ ηξνπνπνηήζεωλ ζην θείκελν ηεο 

Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα «ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α - ΑΝΔΡΓΟΙ», ην 

ζεκείν 2: 
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αληηθαζίζηαηαη κε: 

 

Σν ζεκείν 5: Βεβαίωζε έλαξμεο θαζώο θαη όιεο ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο εξγαζηώλ από 

ηελ αξκόδηα ΓΟΤ, αληηθαζίζηαηαη κε:  

Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαζψο θαη φιεο ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο εξγαζηψλ 

απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ βεβαίσζε 

έλαξμεο, επαλέλαξμε ηεο επηρείξεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε δηαθνπήο 

ηεο πξνεγνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν ζεκείν 13:  
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αληηθαζίζηαηαη κε: 

 

Σν ζεκείν 15:  

 

αληηθαζίζηαηαη κε:  
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Αληίζηνηρα,  ζηνλ  Πίλαθα  «ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Β-ΑΚΟΤΝΣΔ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ, ην ζεκείν 10: Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ 

Ν.1599/86: πεξί κε έληαμεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα από ηελ 

1/1/2012  κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο  ηεο  αίηεζεο  ρξεκαηνδόηεζεο,  πιελ  

πξνγξακκάηωλ  θαηάξηηζεο.  ύκθωλα  κε ην  ππόδεηγκα  ζην  Παξάξηεκα  I.  

εθόζνλ  ην  επηρεηξεκαηηθό  ηνπο  ζρέδην εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο, λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήιωζε όηη δελ  έρνπλ  εληαρζεί  ζε  άιια  

πξνγξάκκαηα  από  ηελ  εκεξνκελία  ππνβνιήο  ηεο  αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο κέρξη 

θαη ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ή έγγξαθε παξαίηεζή ηνπο από αίηεζε  

ρξεκαηνδόηεζήο  ηνπο  από  άιιν  Δ.Π.,  εθόζνλ  απηή  βξίζθεηαη  ζε  θάζε 

αμηνιόγεζεο. Η αίηεζε ζα θέξεη ζθξαγίδα γλωζηνπνίεζεο από ηελ νηθεία 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ  Δ.Π. ή ηνλ αξκόδην ΔΦ. 

αληηθαζίζηαηαη κε:  

Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.1599/86: 

Α) πεξί κε έληαμεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα από ηελ 1/1/2012 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, πιελ 

πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο, ζύκθωλα  κε  ην  ππόδεηγκα  ζην  Παξάξηεκα  I.  

Δθόζνλ  ην  επηρεηξεκαηηθό  ηνπο  ζρέδην εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο, λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήιωζε όηη δελ  έρνπλ  εληαρζεί  ζε  

άιια  πξνγξάκκαηα  από  ηελ  εκεξνκελία  ππνβνιήο  ηεο  αίηεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ή έγγξαθε 

παξαίηεζή ηνπο από αίηεζε  ρξεκαηνδόηεζήο  ηνπο  από  άιιν  Δ.Π.,  εθόζνλ  

απηή  βξίζθεηαη  ζε  θάζε αμηνιόγεζεο. Η αίηεζε ζα θέξεη ζθξαγίδα 

γλωζηνπνίεζεο από ηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ  Δ.Π. ή ηνλ αξκόδην 

ΔΦ. 

Β) πεξί  κε  ζπκκεηνρήο  κε  ηελ  ηδηόηεηα  ηνπ  εηαίξνπ/κεηόρνπ  ζε  άιιεο  

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαηά ην ρξόλν πξνδεκνζίεπζεο 

ηεο Πξόζθιεζεο, ήηνη ζηηο 12/10/2015 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξωζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. 

Γ) πεξί κε απόθηεζεο ζρέζεο κηζζωηήο εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.  
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Σν ζεκείν 12:  

 

αληηθαζίζηαηαη κε:  

 

11. Σε  δηόξζωζε ηεο αξίζκεζεο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ  ζηνλ Πίλαθα 

«ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α-ΑΝΔΡΓΟΙ» -Παξάξηεκα  IV –

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΔΝΣΑΞΗ  όπνπ  εθ παξαδξνκήο 

επαλαιακβάλεηαη ν Α/Α 13. 

12. Σελ  πξνζζήθε  ζην  ηέινο  ηεο  Παξαγξάθνπ  Α)  ΓΙKAIΟΛOΓΗΣΙΚΑ  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  ζην Παξάξηεκα VI «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

ΚΑΙ  ΚΑΣΑΒΟΛΗ  ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ»  ζε ζπλέρεηα  ηωλ  ηξνπνπνηήζεωλ  ζην  

θείκελν  ηεο  Αλαιπηηθήο  Πξόζθιεζεο  ηνπ  παξαθάηω θεηκέλνπ: 

«Καηά  ηελ  ππνβνιή  ηνπ  αηηήκαηνο  γηα  ηελ  ηειηθή  πηζηνπνίεζε  

δαπαλψλ/απνπιεξσκή  ηεο δεκφζηαο  δαπάλεο,  ζα  πξνζθνκηζηνχλ  επηπιένλ  

ηα  απαηηνχκελα  θαηά  πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά,  φπσο  απηά  ζα  δεηεζνχλ  

απφ  ηνλ  αξκφδην  γηα  ηελ  πηζηνπνίεζε  δαπαλψλ θνξέα  (π.ρ.  θνξνινγηθά  

έληππα),  βάζεη  ησλ  νπνίσλ  ζα  απνδεηθλχεηαη  φηη  ν  δηθαηνχρνο/νη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ α) δελ ζπκκεηείραλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εηαίξνπ/κεηφρνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη β) δελ είραλ  ζρέζε  κηζζσηήο  
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εξγαζίαο  θαζ’  φιε  ηε  δηάξθεηα  πινπνίεζεο  ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ.» 

Δπίζεο,  ζην  Παξάξηεκα VI «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  ΚΑΙ  

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ», ζηελ Παξάγξαθν «8. ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ» ε πξώηε παξάγξαθνο: 

«Σηνηρεία  λένπ  απαζρνινύκελνπ  πξνζωπηθνύ  ηα  νπνία  ζα  πξέπεη  λα  

πξνζθνκηζηνύλ  κέρξη  ηελ πξώηε εθηακίεπζε ηεο δεκόζηαο επηρνξήγεζεο.» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ηνηρεία λένπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ κέρξη ην αίηεκα γηα ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο δεκφζηαο 

επηρνξήγεζεο.»  

13. Σε δηόξζωζε ζηελ ειίδα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΔΞΤΠΝΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ RIS  3  όπνπ  εθ  παξαδξνκήο ζηελ  Πεξηθέξεηα  

Πεινπνλλήζνπ  έρεη  αλαγξαθεί  ζηνλ  θιάδν «Βηνεπηζηήκεο  &  Τγεία  

/Φάξκαθα»  ωο  νξηδόληηα  πξνηεξαηόηεηα  ην  Πεξηβάιινλ  αληί  ηνπ νξζνύ 

θιάδνπ (Πεξηβάιινλ). 

Β) Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηελ Απόθαζε κε Α.Π. 

667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠ 001ΚΔ θαη θωδηθό 1337), όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, κε ζέκα: Πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ 

ζρεδίωλ ζηε Γξάζε «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ηνπ ΔΠ «Αληαγωληζηηθόηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014–2020  (ΑΓΑ: 

ΩΙΥΘ4653Ο7-ΝΥΩ). 

Γ) Αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο απόθαζεο είλαη ε ζπλεκκέλε Αλαιπηηθή Πξόζθιεζε ηεο 

Γξάζεο θαη ηα Παξαξηήκαηα  απηήο  όπνπ  έρνπλ  ελζωκαηωζεί  όιεο  νη  

ηξνπνπνηήζεηο,  δηνξζώζεηο  θαη ζπκπιεξώζεηο. 

 


