ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8180/2741/A2/30.12.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρου Χαρίτση τροποποιήθηκε ο
Οδηγός του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –
Υπηρεσιών» των ΠΕΠ ως εξής:
Στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ», τροποποιείται το τρίτο σημείο
της δεύτερης παραγράφου:
«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν
είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή
ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο
μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να
παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν. Σε περίπτωση που η άδεια
δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης ημερομηνίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει
άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται
σχετικά στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου και την όποια
υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ύπαρξη νόμιμης απαλλαγής ή άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή άλλου ισοδύναμου
εγγράφου για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 19 του Νόμου 3982/11) στην οποία περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός που
προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Για την άδεια
τεχνικής ανασυγκρότησης, εφόσον έχει χορηγηθεί, αυτή αποτελεί τεκμήριο σύννομης
λειτουργίας για την περίοδο ισχύος της και η επιχείρηση θα ελέγχεται για την
εμπρόθεσμη συμμόρφωσή της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου
δεν είναι διαθέσιμα τα ανωτέρω, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η
υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής για την

αποπληρωμή του έργου. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκομιστεί στον ΕΦΕΠΑΕ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2017. Για τις επιχειρήσεις των
οποίων η διαδικασία αδειοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ως άνω
ημερομηνία θα πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΕΠΑΕ μέχρι την ημερομηνία αυτή
τεκμηρίωση της καθυστέρησης. Εν συνεχεία, ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα».
Αντίστοιχα, τροποποιείται και το Παράρτημα ΧVΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα, η τελευταία
παράγραφος:
«Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των
ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ ή
απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε
η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την
ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση
ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί
στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016».
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καταβολή της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω,
απαιτείται η υποβολή νόμιμης απαλλαγής από την έκδοση άδειας λειτουργίας ή η
υποβολή άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου που
πιστοποιεί τη νόμιμη/σύννομη λειτουργία, ή της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα
αίτησης έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας, όπου περιλαμβάνεται ο
εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο του έργου της. Η νέα ή
ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομιστεί στον ΕΦΕΠΑΕ μέχρι την 20ή
Ιανουαρίου 2017.»
Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική
Απόφαση, ο τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος και το σύνολο των
Παραρτημάτων αυτού (τροποποιημένων και μη) προς πληρέστερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων επενδυτών.

