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Προς       Θεσσαλονίκη, 21/2/2022 

Δικαιούχους Δράσης   

«Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την 

ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης 

της Π.Ε Αρκαδίας» 

 

      ΠΤ21/80 
  

 

Θέμα: Δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Προκαταβολής, Τροποποίησης και Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στη Δράση «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την 

ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος 

στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» 

 

Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε, 

 

Σας ενημερώνουμε σε συνέχεια της ένταξής σας στη Δράση με τίτλο  «Χρηματοδότηση έργων και 

Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 

αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»,  

ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή Αιτήματος Προκαταβολής, Τροποποίησης καθώς επίσης και 

Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης τόσο σε ηλεκτρονική (ΠΣΚΕ) όσο και σε έντυπη 

μορφή.  

 

Πιο αναλυτικά: 

1. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης δύναται να λάβετε προκαταβολή, 

μέχρι το 60% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον προσκομίσετε ισόποση 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η 

ενέργεια είναι δυνατή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr/mis, όπου εισέρχεστε με τα στοιχεία εισόδου (όνομα 

χρήστη / κωδικός με τα οποία υποβάλατε την αίτηση στη Δράση) και επιλέγοντας «Αίτηση 

Προκαταβολής» από το μενού «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας». 

2. Διαθέσιμη είναι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(www.ependyseis.gr/mis) η ενέργεια υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για τη Δράση, 

επιλέγοντας στο ΠΚΣΕ «Αίτημα Τροποποίησης» από το μενού «Ενίσχυση Δράσεων 

Επιχειρηματικότητας». 
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3. Επίσης είναι δυνατή η υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης το 

οποίο υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, 

τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ») για δαπάνες οι οποίες 

ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης 

το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Τα 

δικαιολογητικά και παραδοτέα θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση 

του φορέα μας :  

 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ 

Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΜΗΣ (1ος όροφος) 

6ο χλμ. Χαριλάου –Θέρμης, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης 

(Ώρες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κοινού  καθημερινά  08:30-13:30) 

 

Επισημαίνεται ότι αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να 

υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του 

επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την 

εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες 

δαπάνες).  

 

Η εκταμίευση του ποσού της προκαταβολής, αλλά και των επόμενων καταβολών θα γίνεται με 

μεταφορά από το λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση στον εταιρικό λογαριασμό της 

επιχείρησης σας τον οποίο θα μας δηλώσετε. 

 

Η έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων από πλευράς σας, κατοχυρώνει σειρά 

προτεραιότητας για την πληρωμή. 

 

Τέλος Επισημαίνεται ότι το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Ολοκλήρωσης) 

δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. 

Με την ενεργοποίηση του θα ενημερωθείτε με νεότερη επιστολή μας με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

 

Η παρούσα επιστολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία καθημερινά 

8:30-13:30 (τηλ. 2310-480.000 / Εσωτ.#262).        

 

      

Με εκτίμηση, 
 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ 
Τηλ.2310-480 000 
Website kepa-anem.gr 
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