
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο 
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι 
προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr 
Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα 
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η 
υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική 
ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής της Πρότασής του. 
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της 
ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης 
υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς 
τόπους: 

 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr) ,  

 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  
 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)  
 των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ του 
Οδηγού). 

 
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.  
 
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχει αποσταλεί 
εμπρόθεσμα στους τόπους υποβολής ο φυσικός φάκελος. Ο 
φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σημείο το οποίο ο επενδυτής 
δηλώνει στην ηλεκτρονική του υποβολή. 
 
Τα επενδυτικά σχέδια (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα 
(10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του 
ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση 
την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα 
συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και 
Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ Πίνακας Α του Οδηγού).  
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Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά 
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον 
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη 
επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες 
(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων.  
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές 
ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.  
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και 
πλήρως συμπληρωμένα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Οδηγού. 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, 
θα πρέπει: 
 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί 
πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων. 

 Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου 
υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα 
πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο 
κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. 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. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα 
αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική 
επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με 
ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013» 
 Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 
ΑΦΜ 
«......................................................................................................
» 
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του 
Εντύπου Υποβολής. 
 
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, 
αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 10 
(δέκα) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να 
προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής στο πρόγραμμα αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού. 
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