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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  
 
 

Ο Οδηγός του Σχεδίου στην παράγραφος 10.6. αναφέρει ότι, ο/η αιτητής/αιτήτρια «μπορεί να ζητήσει 
αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της υποβληθείσας πρότασης μόνο μια φορά και εν πάση 
περιπτώσει πριν από την καταβολή της χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης (Οδηγός του Σχεδίου, 
Παράγραφος 14 - Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης), εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη 
των στόχων της επιχειρηματικής πρότασης. Για το σκοπό αυτό, ο/η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να 
υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα μαζί με όλα τα νέα δικαιολογητικά. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν μπορεί να 
αυξήσει τον προϋπολογισμό ή να υπερβεί τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης όπως φαίνεται στον Πίνακα 
του άρθρου 9.3, στον Οδηγό του Σχεδίου».  
 
«Υπογραμμίζεται ότι, μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση τουλάχιστον του 30% του έργου (Β΄ Φάση) δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού». Ωστόσο, σε περίπτωση όπου ο/η 
αιτητής/αιτήτρια δεν υποβάλει αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής (Β’ Φάση), τότε έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει αναδιάρθρωση, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, πριν την υποβολή του αιτήματος 
Τελικής Πληρωμής (Γ΄ Φάση). 
 
 

Πότε μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναδιάρθρωσης 
 

Αίτημα αναδιάρθρωσης υποβάλλεται εάν ο/η αιτητής/αιτήτρια διαπιστώσει ότι, για την επίτευξη των 
στόχων της επιχειρηματικής του πρότασης, το επενδυτικό έργο που εγκρίθηκε για χορηγία χρήζει 
αναδιάρθρωσης (δηλαδή διαφοροποίησης/ τροποποίησης).  
 
Τονίζεται ότι, διαφοροποίηση στο εγκεκριμένο επενδυτικό έργο θεωρείται οποιαδήποτε αλλαγή (στο 
προϊόν, την υπηρεσία, στο κόστος, στο περιεχόμενο της προσφοράς κ.ο.κ) γίνει σε εγκεκριμένη για 
χορηγία δαπάνη. Ειδικά στις περιπτώσεις δαπανών των κατηγοριών «Εξοπλισμός», «Ειδικές 
Εγκαταστάσεις» και «Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων», αλλαγή στο εγκεκριμένο επενδυτικό έργο θεωρείται 
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο περιεχόμενο των προσφορών που έχουν υποβληθεί μαζί με το Έντυπο 
Αίτησης. Δεν απαιτείται αναδιάρθρωση στις περιπτώσεις αλλαγής προμηθευτών νοουμένου ότι η 
εγκεκριμένη επένδυση (προϊόν ή υπηρεσία)/δαπάνη δεν διαφοροποιείται και το κόστος της δεν αυξάνεται. 
 
Πριν την υποβολή αιτήματος αναδιάρθρωσης συστήνεται όπως μελετηθεί με προσοχή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
5.1 «Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Αναδιάρθρωση» το οποίο περιέχει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 
για το εν λόγω θέμα.
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Διαδικασία Αναδιάρθρωσης 
 

Σε περίπτωση που ένας/μία αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να αναδιαρθρώσει δηλαδή, να διαφοροποιήσει το 
επενδυτικό του/της έργο πρέπει να ακολουθήσει τα πέντε (5) πιο κάτω στάδια: 
  
1ο Στάδιο: Ο/η αιτητής/αιτήτρια συμπληρώνει πλήρως και ορθά το «Έντυπο Αιτήματος 

Αναδιάρθρωσης» και το υποβάλλει μόνο ηλεκτρονικά - στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
Skefala@papd.mof.gov.cy . Tο «Έντυπο Αιτήματος Αναδιάρθρωσης» βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) 

www.mcit.gov.cy   ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/97428E938DC071DDC2257FF800275D2F?opendo

cument   ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/EB4B81AD7203FCB8C225802D002D6E9F?opend
ocument 

 
 

2ο Στάδιο:  Το ΥΕΕΒΤ αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της αιτητή/αιτήτριας, τον πίνακα 
επενδύσεων/αναδιάρθρωσης (Παράρτημα 7) με τις εγκεκριμένες, για χορηγία δαπάνες, βάσει 
του οποίου θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά, μόνο τις δαπάνες που έχουν διαφοροποιηθεί (ως 
προς το προϊόν, την υπηρεσία, το κόστος, το περιεχόμενο της προσφοράς κ.ο.κ).  

 

3ο Στάδιο: Ο/η αιτητής/αιτήτρια προσθέτει στο κατάλληλο μέρος του πίνακα αναδιάρθρωσης (κελιά/cells 
κίτρινου χρώματος) όλες τις διαφοροποιήσεις στις δαπάνες που επιθυμεί. Τονίζεται ότι, ο/η 
αιτητής/αιτήτρια πρέπει να βεβαιωθεί ότι συμπλήρωσε στον πίνακα αναδιάρθρωσης/ 
δαπανών όλες τις αλλαγές που επιθυμεί, καθώς με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου, 
αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. 

 

4ο Στάδιο:  Ο/η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να υποβάλει τον συμπληρωμένο, με όλες τις αλλαγές, πίνακα 
αναδιάρθρωσης σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα αναγκαία παραστατικά 
(δηλαδή, προσφορές ή/και τιμολόγια) όπου αυτά απαιτούνται.  

 

Νέες προσφορές και τιμολόγια απαιτούνται μόνο για τις δαπάνες που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες «Εξοπλισμός», «Ειδικές Εγκαταστάσεις» και «Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων», 
και αφορούν: 

 

  νέες δαπάνες που προστίθενται στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό 
 

   υφιστάμενες δαπάνες, που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο επενδυτικό 
προϋπολογισμό, και η αξία τους αυξάνεται κατά 20% ή περισσότερο. Για παράδειγμα, εάν 
η αξία μίας δαπάνης στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό είναι €1.000 και κατά 
την αναδιάρθρωση ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να αυξηθεί σε €1.200 ή και περισσότερα, 
τότε μαζί με το αίτημα Αναδιάρθρωσης θα πρέπει να προσκομισθεί νέα προσφορά ή 
τιμολόγιο 
 

  δαπάνες που διαφοροποιούν το περιεχόμενο μιας προσφοράς (νοουμένου ότι 
προστίθενται νέα προϊόντα/υπηρεσίες σε αυτά που έχουν εγκριθεί).  

 

Σημειώνεται ότι, τιμολόγια ή/και προσφορές για δαπάνες που εμπίπτουν στις υπόλοιπες 
κατηγορίες (δηλαδή, «Κατάρτιση», «Προβολή/Προώθηση», «Άλλες Δαπάνες» και «Κεφάλαιο 
Κίνησης») ΔΕΝ πρέπει να υποβάλλονται στο στάδιο της αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση που 
αυτά υποβληθούν, σε αυτή τη φάση, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

mailto:Skefala@papd.mof.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy/
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5ο Στάδιο:  Το ΥΕΕΒΤ θα ενημερώσει τον/την αιτητή/αιτήτρια για την Έγκριση ή Απόρριψη του          
αιτήματος αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος αναδιάρθρωσης θα 
αποσταλεί ο τελικός εγκεκριμένος πίνακας δαπανών (Παράρτημα 8 και 9). 

 
Το αίτημα αναδιάρθρωσης ισχύει μόνο εάν ολοκληρωθούν ορθά και τα πέντε (5) στάδια της πιο πάνω 
διαδικασίας και πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης, καθώς σε 
μεταγενέστερο στάδιο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού του επενδυτικού 
έργου. 
 
Τονίζεται ότι, η τελική επιλέξιμη αξία κάθε δαπάνης και κατά συνέπεια το ύψος της χορηγίας, που θα 
πληρωθεί σε ένα/μία αιτητή/αιτήτρια, καθορίζεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου και 
την επιτόπια επιθεώρηση από Λειτουργό του Ενδιάμεσου Φορέα ή/και τυχόν Ανάδοχου Φορέα, καθώς 
δύναται να αφαιρεθεί οποιαδήποτε δαπάνη δεν πληροί όλες τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 


